
























































HOOFSTUK 1

ORIENTERING EN METODOLOGIE

1.1 Inleiding

Hierdie navorsing wil die identiteit van die kerk as missioner, ekklesiologies

begrond en dit van toepassing maak op kerkplanting in 'n multikulturele milieu -wat

die gevolg is van kulturele transformasie in middestedelike gebiede. Die basiese

vertrekpunt in hierdie studie is daarom dat die kerk net waarlik kerk kan wees as hy

getrou is aan sy wese en identiteit. Die kerk definieer nie sy missie in die wereld

nie. God doen dit. God is 'n missionere God (missio Del). Die (ewende God doen

self sy werk in en deur die skepping, in en deur die kerk (missiones ecclesiae) en in

en deur gelowiges in die wereld.

"Soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle." (Joh.20:21)

1.2 Orientering

Die beskouing ('verstaan'), verklaring van die huidige stand en die toepassing van 'n

missionere ekklesiologie in die kerk is die fokus van hierdie studie - en wet om twee

redes:

Die eerste is omdat die missionere roeping van die kerk in die afgelope paar

dekades 'n belangrike fokuspunt geword het in missiologie en gemeentebou (vgl.

Buys, 1989:256,258; Bosch, 1991:372; Van Engen, 1991:27; Te Velde, 1992:44;

Nel, 1994:28; Bosch, 1995:27-32; Van Gelder, 2000:36 en Sweet, 2001 :23-30).

Wanneer vandag van die missionere raeping van die kerk gepraat word, word aan

die begrip missioner nuwe betekenis gegee (Jongeneel, 1995:58-61). Die populere

(en uitgediende) begrip van missie, missies, missioner, missionere gebied
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en die kerk word gesien as vrug van die missionere roeping daarvan.

Wanneer die kerk verstaan word as missioner in wese, is dit moontlik om

holisties na die kerk te kyk en 'n suiwer missionere ekklesiologie te omskryf.

1.3.4 Metode van 'n kommunikatiewe handelingsteorie in praktiese teologie

Hierdie studie neem in hoofsaak Heitink (1999, 104-239) se prakties-teologiese

metodiek as vertrekpunt (Heitink, Pieterse & Vos, 2000: 56).

Praktiese teologie as die studie van kommunikatiewe handelinge in diens van die

evangelie, bevat drie elemente. Elk van hierdie elemente het te make met die wyse

waarop praktiese teologie kennis versamel en in 'n ge"integreerde teorie aanwend.

Die elemente is die poging om te begryp ('verstaan') (hermeneutiese perspektief),

die poging om te verklaar (empiriese perspektief) en die poging om te verander

(strategiese perspektief).

,
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Figuur 3: Die metodologie van praktiese teologie (Heitink, 1999:165)
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In die bogenoemde skets word die unieke karakter van prakties-teologiese

metodiek ge"illustreer. Die hermeneutiese sirkel as interpretasieteorie is tipies van

die menswetenskappe. Die empiriese sirkel as toetssirkel is tipies van die

natuurwetenskappe en die regulatiewe sirkel is tiperend van die metodologie in

praktiese denke.

Heitink (1999:166) dui elkeen van die perspektiewe se betekenis vir praktiese

teologie soos volg aan: "The strategic perspective takes first place in die education

and training of pastors and in pastoral praxis. The hermeneutical perspective

relates to practical theology in general. The empirical perspective is the point of

departure for practical-theological research."

Voorts voer hy ook aan dat die volgende aspekte belangrik is in die ontwikkeling

van 'n prakties-teologiese teorie (Heitink, 1999:166):

. 'n Nuwe element wat na vore kom in Ricoeur se model (Heitink, 1999:166) is

dat die hermeneutiese en empiriese elemente onafskeidbaar van mekaar is

(vroeer is dit bevraagteken of hulle saamhoort).

. Hierdie model maak dit moontlik om te onderskei tussen bemiddelende

handeling as direkte objek van praktiese teologie en sosiaal-

kommunikatiewe handelinge.

. Die interafhanklikheid van die hermeneutiese, strategiese en empiriese

perspektiewe word bepaald duidelik in studies oor pastorale handelinge. Die

proses van verandering het hermeneutiese implikasies en moet gestuur

word deur 'n empiriese navorsing.

. Die model werp ook lig op die hermeneutiese mode lie wat deur Zerfass

(Heitink, 1999:167) en anderontwikkel is.

~
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. Die model helder die kritiese aspekte op van ons handelinge in verhouding

tot die hermeneutiese en empiriese aspekte. Die sensitiewe verhouding

tussen teorie en praxis word sodoende deeglik getoets.

Die aard van die verbinding van die hermeneutiese, empiriese en strategiese

perspektiewe in die praktiese teologie, is bepalend vir die vraag of die navorser

hom besig hou met praktiese teologie (Heitink, Pieterse & Vos, 2000:56). In die

handelingsondersoek gaan dit immers om die vasstelling van 'n bepaalde praktyk

wat dien as verbetering van die konkrete praxis. Om daarby uit te kom, moet die

strategiese perspektief van die begin af deel van die vraagstelling wees. Dit

beteken dat beskrywing en verklaring alleen nie 'n prakties-teologiese ondersoek

kan behels nie. Die empiriese ondersoek bly binne die grense van 'n sosiaal-

wetenskaplike ondersoek. Vir 'n prakties-teologiese ondersoek is twee dinge meer

belangrik, naamlik II ... een hermeneutisch-interpretatief theoretisch kader,

waarbinnen de normatieve vragen functioneren en een gerichtheid op het mediale

handelen, handelen dat menselijk of godsdienstig handelen bevordert. Dat is het

strategischperspektief...II (Heitink, Pieterse & Vos, 2000:56).

Die onderskeidende karaktereienskappe van elk van die perspektiewe kan nou

nader aangedui word.

1.3.4.1 Hermeneutiese komponent

Die eerste fase van hierdie studie sal toegespits word op die hermeneutiese

perspektief op (die begrip van) die ware identiteit van die kerk.

~

a I

-- -



-- ---- ---

38

CHANGE

EXPLAINING

Figuur 4: Die hermeneutiese perspektief (Heitink, 1999:178)

Die hermeneutiese perspektief verbind die vraag wie doen wat? aan die waarom?

en waaroor? van wetenskaplike nadenke (Heitink, 1999:179). Die bedoeling en

motivering van 'n bepaalde handeling word sodoende blootgele. Voordat jy 'n

handeling kan verstaan, moet jy weet wat mense motiveer en waarom hulle op 'n

spesifieke manier doen wat hulle doen. Dit stel jou in staat om te beweeg van die

beskouing ('verstaan') daarvan na die verklaring en dan tot verandering.

Die begrip hermeneutiek is maar as 'n blote teorie van interpretasie, waar die

Bybelteks en uitlegmetode die enigste ondersoekvelde vorm. Die term

hermeneutiek dui in omvattende sin op die begrip van en insig in die historiese

konteks van die Bybelteks (die wereld agter die teks), die sosiaal-kulturele en

godsdienstige kontekste van die Bybelteks (die wereld rondom die Bybelteks), die

inter- en intratekstuele kontekste van die Bybelteks, die verskillende metodes om

die teks te verklaar, die verklaarder van die teks (sy godsdienstige, sosiaal-

kulturele, politieke en ekonomiese opvattings) en die wereld voor die teks (die

hoorder en leefwereld). Oft maak die hermeneutiese sirkel belangrik. In die
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hermeneutiese proses is sekere vrae nodig waarop 'n bepaalde teks moet

antwoord, terwyl in ag geneem moet word dat die geheel nooit sonder die dele

verstaan kan word nie en andersom (Heitink, 1999:179). Die hermeneutiese

proses kan nog nader omskryf word as die refleksie op die proses van die koms

van God in sy Woord na die mens en sy/haar situasie, waarin drie momente

onderskei kan word: die beskouing daarvan ('verstaan), die verstaanbaarmaking

daarvan (verklaring) en die 'tot-verstaan-kom' (toe-eiening) (Vos, 1996:12).

Hermeneutiek, as "die teorie van interpretasie", het 'n tweevoudige taak: dit

bestudeer die basiese beginsels van begrip/insig en formuleer die reels vir aktuele

interpretasie. In latere ontwikkeling is hermeneutiek uitgebrei om ongeskrewe

verskynsels 5005 lewensuitdrukkings, gesproke woorde, gebare, handelinge en

historiese en sosiale verskynsels in te sluit (Heitink, 1999:179).

Heitink (1999:193) formuleer sy prakties-teologiese teorie van interpretasie as die

vraag na bemiddeling tussen tradisie en ervaring. Hoe kan die woorde van die

Bybel, wat betekenis gehad het vir mense in die konteks van die verlede, in vandag

se konteks dieselfde troos en bevryding he en netso dien as bron van inspirasie tot

handeling? Hoe kan die proses van begripsverwerwing deur bemiddeling tot

betekenis, verandering en vernuwing lei?

Die hermeneutiese sirkel kan 5005 volg omskryf word:

Voorbeskouingl-insig > waameminglervaring > interpretasieldiskoers > singewing > handeling

Vanuit 'n bepaalde voorbeskouing/-insig word 'n waarneming gemaak, via die lesing

van 'n teks of via die lesing van 'n nie-kontekstuele element uit die kulturele en

maatskaplike konteks. Hierdie waarneming word deur iemand in 'n ervaring

omskep, wat neerslag vind in die spesifieke interpretasie van 'n stukkie werklikheid.

Dit wat ge"internaliseer is, word in omgang met ander deel van 'n groter geheel en
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wanneer dit gebeur, word die nuwe insigte getoets. Hierdie leerervaring gee nuwe

betekenis, wat ge"integreer word in nuwe norme en waardes (Heitink, 1999:197).

Die hermeneutiese komponent verteenwoordig die fase van teologiese aktiwiteit en

ondersoekende kreatiwiteit van die praktiese teoloog. Drt is die tyd wanneer die

navorser vanuit eie voorveronderstellings en probleemstellings na die Skrif gaan en

indringend vrae aan die geopenbaarde waarheid stel. Hierdie vrae het te make met

die geldigheid van voorveronderstellings, die antwoord van die Bybel daarop en die

insigte wat uit die sosiale konteks van die Bybel (die van die Bybelskrywers en

eerste lesers) verkry kan word (Smit, 1997:22).

'n Ou kritiekpunt op aile hermeneutiese werk is die van subjektiwiteit. 'n

Hermeneutiese begrip van normatiwiteit binne praktiese teologie lei tot 'n

relasionele waarheidsbegrip en tot beantwoording van die waarheidsvraag.

Hermeneutiek is 'n poging om die kloof tussen tradisie en ervaring te oorbrug.

Daarom moet die teoloog sekerhede inbou (Heitink, Pieterse & Vos, 2000:58):

. Intersubjektiwiteit. Dit is waar van aile Skrifinterpretasie. Dit gaan oor wat

mense in hulle situasie, via die Bybel, van die Woord van God opvang.

Intersubjektiwiteit is kenmerkend van die geloofsgesprek deur aile eeue.

Aile begrip van die Skrif wat uitmond in dogma, moet op 'n later stadium weer

teruggevoer word na die vlak van ervaring.

. Om versigtig te wees vir 'n ligvaardige korrelasieteologie. Die boodskap

van die evangelie is altyd bevryding, maar aile bevryding is nie evangelie

nie. Elke geloofsuitspraak is 100 persent teologies, maar ook 100 persent

psigologies. Daar is nooit 'n verdeling van persentasie nie. Wanneer dit

gaan oor persoonlike, aktuele ervaring, behou teologie en psigologie elkeen

sy eie reg.
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. 'n Derde sekerheid word ingebou wanneer ens in praktiese teologie ens toe Is

op die ontwikkeling van hermeneutiese modelle, 5005 bv. die

vaderhuismodel (tradisionele), eksodusmodel (modeme) en eksiekmodel

(kritiese).

Die belangrikste uitgangspunt van 'n prakties-teologiese-hermeneutiese teorie,

is dat dit pneumatologies begrond moet wees (Heitink, Pieterse & Vos, 2000:60;

Heitink, 1999:193 en Vos1996:7). Heitink skryf dat die verstaan van die werk

van die Heilige Gees bepaalde implikasies vir die handelingsteorie inhou. 'n

Kernvraag in die pneumatologie het immers te make met die aard van die

handelinge van God en die werk(e) van die mens. In hermeneutiese werk is

moed en 'n kritiese vermoe nodig, maar ook vertroue dat die Heilige Gees ens in

die waarheid sallei.

Samevatting

Wanneer die hermeneutiese proses in verband gebring word met die navorsing in

prakties-teologiese ekklesiologie, beteken dit dat die Bybel ondersoek moet word

om die wese en selfwaarneming van die vroegste geloofsgemeenskappe te begryp,

maar die proses is nie voltooi voordat nie ook nagegaan is hoe hierdie

selfbeskouing in die loop van tyd in verskillende geloofsgemeenskappe en kulture

verder ontwikkel -en moontlik ook verkeerd ge"interpreteer en toegepas - is nie. Dit

maak die taak van die praktiese teoloog sinvol, omdat vanaf die nuwe insig en

toetsing weer nuwe strategiee ontwikkel kan word om 'n proses van reformasie

sodoende te kan stimuleer. Antwoorde vir nuwe kontekste wat ontwikkel word, kan

ook 56 gevind word. Dit kan dan van toepassing gemaak word op 'n konteks waar,

deur kulturele transformasie, 'n monokultuur verander in 'n multikulturele

kultuur/konteks.
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1.3.4.2 Empiriese komponent

Die middelste deel van die navorsing sal gewy word aan die empiriese perspektief.

Empiriese navorsing het sedert die empiriese skuif in praktiese teologie van die

1960's, al meer na die voorgrond getree (Heitink, 1999:220). Die verskuiwing het

aan empiriese navorsing 'n sentrale plek binne gedragswetenskappe gegee.

CHANGE

Figuur 5: Die empiriese perspektief (Heitink, 1999:220)

Die empiriese komponent het te make met die wetenskaplike werkswyse

waarvolgens navorsing en ondersoek aangepak word. Hierdie komponent verbind

die vraag wie doen war? aan die waat? en wanneet? Aile handelinge is

situasioneel. Handelinge vind plaas binne tyd en ruimte en het 'n unieke konteks,

bepaal deur verskillende omstandighede en faktore. Distansiering deur empiriese

navorsing maak dit duidelik. Wanneer byvoorbeeld die eenheid tussen beskouing

('verstaan') en verklaring as vertrekpunt geneem word, staan 'n empiriese

perspektief nie in opposisie met die hermeneutiese en strategiese nie. In die

konteks van 'n teologiese handelingsteorie, het empiriese toetsing te doen met die

ontwikkeling van hermeneutiese en strategiese teoriee. Dit is duidelik uit die
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toepassing van die empiriese siklus in prakties-teologiese navorsing (Heitink,

1999:220-221 ).

Die verloop van 'n empiriese ondersoek, kan soos volg daar uitsien: Empiriese

ondersoek vind deur distansiering, objektivering, beskrywing, verkenning en

verklaring plaas. Daar is 'n ordelike verloop. Navorsingsdata word volgens 'n vaste

sistematiese metode ingesamel. Die navorsingsdata moet deur ander navorsers

gevolg en gekontroleer kan word. Vooroordele moet sover moontlik uitgeskakel

word en noukeurigheid en geldigheid is van die uiterste belang. Die doel van

navorsing is om empiriese gegewens te verstaan en daarom vind veralgemening

van bevindinge plaas (Pieterse, 1993:26-27).

Wat die ondersoekmetode betref, gee Heitink (Heitink, Pieterse & Vos, 2000:56)

belangrike riglyne. 'n Kwantitatiewe ondersoek gee 'n beeld van hoe 'n bepaalde

groep mense leef, op grond waarvan verteenwoordigende (hoewel veralgemeende)

gevolgtrekkings gemaak kan word. Maar volgens Heitink het hierdie metode

bepaalde beperkinge. Die eerste is dat die mense wat ondersoek word, maklik die

objek van ondersoek kan wees in plaas van die subjek - omdat vrae wat gevra word

nie vrae en sake is wat noodwendig in hulle gemoedere leef nie. In hulle

antwoorde kry jy dus nie 'n beeld van diepliggende ervaringe nie. Die tweede

beperking is dat dit moeilik is om 'n verteenwoordigende snit te maak van al die

bestaande sienings en standpunte. Jy kry maklik 'n vertekende beeld vanuit 'n

kwantitatiewe ondersoek.

By'n kwalitatiewe ondersoek het die navorser die geleentheid om deur middel van

dieptegesprekke van homself en sy dieptestandpunt rekenskap te gee. By hierdie

tipe ondersoek is die mens werklik die subjek van die ondersoek, wat by die

kwantitatiewe ondersoek nie die geval is nie.

Van der Ven (1994:29-44) lewer 'n belangrike bydrae tot die metodiek van

empiriese navorsing. Sy metode is gegrond op die konsep van intradissiplineriteit,
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waar die praktiese teoloog metodes en konsepte vanuit ander wetenskappe

oomeem, dit teologies stempel en bruikbaar maak. Hy werk 'n siklus uit wat

bestaan uit vyf hooffases en sowat vyftien subfases. Die hooffases bestaan uit die

ontwikkeling van 'n teologiese probleem en doelstelling: teologiese induksie

(voorlopige navorsing); teologiese deduksie (sistematisering en konseptualisering

van navorsing, asook hipotesestellings en operasionalisering); empiries-teologiese

toetsing (die voorlopige navorsing en gesistematiseerde konsepte word na die

praktyk geneem en deur middel van wetenskaplike tegnieke en data-analises

empiries aan toesing onderwerp) en teologiese evaluasie (die resultate van die

empiriese studie word opgesom en verklaar aan die hand van gestelde hipoteses)

(Van der Ven, 1994:40-43).

Soortgelyk aan die hermeneutiese komponent, onderskei Heitink (1999:233-235) by

die empiriese komponent ook 'n sikliese aard -wat in 'n groot mate ooreenstem met

die siklus van Van der Ven - en die volgende behels:

Waarneming -induksie/veronderstelling -deduksie/voorspelling -toetsing -evaluasie

'n Derde moontlikheid is om in die empiriese ondersoek 'n kombinasie van 'n

kwantitatiewe- en 'n kwalitatiewe ondersoek toe te pas. Sodoende kan die

navorser horn laat lei deur die aard van die ondersoek, deur oorweging te skenk

aan watter fasette beter is om met 'n kwalitatiewe vraagwyse te hanteer en watter

fasette hulle tot 'n groter mate tot 'n kwalitatiewe ondersoek leen. By die aanpak

van die tweede deel (die empiriese faset), sal gemotiveer word waarom hierdie

ondersoek ten gunste van 'n kombinasie van die twee ondersoekmoontlikhede kies.

Samevatting

Van belang vir 'n prakties-teologiese ondersoek na 'n missionere ekklesiologie in

gemeentebou, is dat met die empiriese navorsing wat onderneem word, ordelike,
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gesistematiseerde en statisties-kontroleerbare gegewens aangaande die

onderwerp versamel moet word. Dit impliseer 'n analise van die empiriese konteks

van die samelewing, van bruikbare handelingswetenskaplike hulpmiddele en van

die gemeente se empiriese situasie met betrekking tot Skrifinterpretasie en

konkretisering van die onderwerp van ondersoek.

1.3.4.3 Strategiese komponent

Die derde fase van hierdie studie het te make met die daarstelling van 'n nuwe

strategie (verandering). In prakties-teologiese navorsing staan die strategiese

perspektief ook bekend as die regulatiewe of agogiese komponent. Praktiese

teologie as die teorie van bemiddeling van die Christelike geloof in die praxis van

die mode me samelewing, is onvermydelik gerig op verandering deur 'n proses van

bestuur en regulering.

EXPLANATIONUNDERSTANDING

Figuur 6: Die strategiese perspektief (Heitink, 1999:201)

I



- --

46

Die strategiese perspektief verbind die wie doen waf? met die hoe? en waartoe?

(Heitink, 1999:201-219). Die komponent beskik oor 'n selfstandige wetenskaplike

basis. Daar word verwys na die wetenskap van die agologie, oftewel die

deskundige begeleiding van veranderingsprosesse. Agologie het 'n belangrike

bydrae gelewer tot teorievorming in strategiese handelinge, maar kon nooit tot 'n

selfstandige wetenskap ontwikkel nie. Derhalwe moes die agologie teruggryp na

die dinamiek van beskouing ('verstaan') en verklaring, wat beide in sigself die krag

tot verandering het (Heitink, 1999:205).

Praktiese teologie behoort 'n bemiddelende rol te speel met die oog op die

transformasie van die samelewing. Van praktiese teologie word verwag om die

ontmoeting tussen Woord en werklikheid te bemiddel. Hierdie bemiddeling vereis 'n

worsteling met die Woord, die Christelike geloofstradisie en die weerbarstige

werklikheid. Die transformasie van die samelewing word nie uit 'n ideologiese blik

bekyk nie, maar vanuit die oortuiging dat die evangelie 'n veranderende krag in die

samelewing is (Heitink, Pieterse & Vos, 2000:62-63).

Geloof werk met die veronderstelling dat mense kan verander en die samelewing

vemuwe kan word vanuit die eskatologiese perspektief van God se koninkryk

(Heitink, 1999:202). Praktiese teologie, wat as normatiewe dissipline die gebied

van bemiddeling en verandering as sy objek ag, verbind in homself 'n

hermeneutiese belang (om te verstaan) met 'n strategiese belang (om verandering

te fasiliteer). Dit is belangrik dat die strategiese handelinge verbind is aan die

hermeneutiese, sower as die empiriese, veral omdat die metodes van verandering

nie los van 'n wetenskaplike (prinsipieHe)basis en/of neutraal kan funksioneer nie.

Samevatting

Veranderingstrategiee het te make met die prosesse waarin mense beweeg word

om hulle handelingswyse te wysig tot 'n ander, meer aanvaarbare, of vooraf
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AFDELING 1 - HERMENEUTIESE KOMPONENT

HOOFSTUK 2: DIE BEGRIP VAN DIE IDENTITEIT (WESE)
VAN DIE KERK VOLGENS DIE METAFOOR
HOOF-EN-LIGGAAM

2.1 Orientering

Afdeling 1 van die navorsing wi! vanuit 'n prakties-teologiese hoek verstaan wat,

volgens die Skrif, die ware identiteit van die kerk is -vanuit die metafoor Hoof-en-

liggaam en 'n ondersoek van die merktekens van die kerk. Voorts word by die

ondersoek ook bygehaal hoe die kerk horn vanuit hierdie identiteit rig op sy

bedienings in die praktyk, toegespits op kerkplanting in 'n multikulturele konteks.

Die ondersoek word gedoen deur:

· Die verhouding wat bestaan tussen Hoof en liggaam in Paulus se brief aan

die Efesiers, te ondersoek.

· Die merktekens van die kerk, naamlik eenheid, heiligheid, katolisiteit en

apostolisiteit te ondersoek en hulle histories te toets aan die belydenis van

Nicea. Verder om die merktekens aan die hand van die brief van Johannes

aan die gemeente van Efese in Openbaring, te ondersoek, te vergelyk en

met die ses ander briewe te kontroleer.

· Die bedienings van die kerk, naamlik K~puYlla. AElTouPYla,KOlvwvla en ,

OlaKOVlate ondersoek.

· Vanuit die navorsing missionere doelwitte vir die kerk te formuleer.

Hoofstuk 2 poog om te kom tot die regte beskouing (hermeneuse) van die kerk se

identiteit, omdat 'n verkeerde beskouing daarvan tot verskillende probleme kan lei

(Van Gelder, 2000:23-26), naamlik:
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2.5.5 Samevattende konklusies: Die betekenis van Hoof en liggaam in

bepaling van die identiteit van die kerk

Figuur 7: Gemodelleerde voorstelling

2.5.5.1 Forme/e konklusie

Hoof en liggaam funksioneer deurgaans as lewende metafoor (vgl. 2.4.2.6 en

2.4.3.3). Hoof word egter altyd saam met liggaam gebruik, hoewel liggaam soms

alleenstaande voorkom (vgl. 2.4). Die belangrikste beginsel wat die kerk se

identiteit definieer is dat Christus as Hoof van die kerk nooit voorgestel kan word

sonder verhouding tot sy liggaam, die kerk nie.

I
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MateriiHe konklusie

Hoof het in aile gevalle wat ondersoek is 'n uitgebreide betekenis,

naamlik outoriteit, maar in die sin dat die outoriteit in diens staan van

die liggaam (2.5.2.4).

Die Hoof is die bron van lewe (vgl. 2.5.2.4) en daarom daarop gerig

om sy liggaam op te bou en te voed (vgl. 2.5.2.5.1).

Sy liggaam beantwoord die gesag uit respek en is gehoorsaam aan

die Hoof. Gehoorsaamheid hou in roepingsgetrouheid (vgl. 2.5.2.5.2).

Roepingsgetrouheid bestaan daarin dat die versoening wat die

liggaam met die Hoof ontvang het, verder gedra word na hulle wat

buite die liggaam is (2.5.3.2.2).

Eers wanneer die liggaam deur benutting van al sy gawes hierdie

instrument in die versoening IS, funksioneer dit optimaal en is daar

groei moontlik (2.5.4.2).

Die liggaam is instrumenteel die plek waar versoening plaasvind. Die

vertikale versoening met Christus word horisontaal in die liggaam 'n

werklikheid (2.5.4.1).

Waar hierdie versoening in gehoorsame roepingsvervulling plaasvind,

word die misterie van die eenheid (2.5.4.2) 'n sigbare manifestasie

aan die wereld van die Hoof se dienende heerskappy, wat aile

verskeurdheid herstel sodat Hy alles in almal kan wees (2.5.4.3).

I







AFDELING1 - HERMENEUTIESE KOMPONENT

HOOFSTUK 3: DIE IDENTITEIT VAN DIE KERK VOLGENS
MERKTEKENS VAN DIE KERK

Die navorsing se fokus, naamlik om deur die regte beskouing ('verstaan') van die

identiteit van die kerk (vgl. 1.2) te kom tot 'n suiwer missioner-ekklesiologiese

verklaring wat in die praktyk geevalueer (verklaar) en strategies toegepas kan word,

lei die navorser om te soek na 'n antwoord op die vraag: Wat is die merktekens van

die kerk? Verskillende teoloe het hulle in hul ondersoek na die identiteit van die

kerk toegespits op die merktekens van die kerk. Onder hulle is: Kung (1976:263-

359); Moltmann (1977:337-361); Du Plooy (1982:121-184); Van Engen (1991 :25-

179); Scudieri (1997:66-77); Link (1999:239-262) en Dulles (1999:14-28). AI

bogenoemde navorsers se ondersoeke is gefokus op die betekenis van die frase:

IIEk glo aan een, heilige, algemene en apostoliese kerk" in die Geloofsbelydenis

van Nicea.

Die ondersoek in hierdie hoofstuk sat sentreer rondom hierdie vier begrippe

(eenhe;d, he;/ighe;d, kato/is;te;t en aposto/is;te;~. In Afdeling 1, Hoofstuk 2 van

hierdie navorsing, is 'n dieptesnit gemaak van 'n sentrale metafoor in die brief van

Paulus aan die Efesiers, naamlik die metafoor Hoof-en-/iggaam. In die konkJusies

(2.5.5.2) is tot die bevinding gekom dat daar 'n besondere verhouding bestaan

tussen Christus as Hoof en die kerk as liggaam. Die liggaam is instrumenteel die

plek waar versoening plaasvind. Die vertikale versoening met Christus word

horisontaal in die liggaam 'n werklikheid (2.5.5.2.6). Waar hierdie versoening in

gehoorsame roepingsvervulling plaasvind, word die misterie van die eenheid

(2.5.5.2.7) 'n sigbare manifestasie aan die wereld van die Hoof se dienende

heerskappy, wat aile verskeurdheid herstel sodat Hy alles in almal kan wees

(2.5.5.2.7). Die verhouding tussen Hoof en /iggaam gee uitdrukking aan 'n

missionere ekklesiologie, wat die identiteit van die kerk bepaal (2.5.5.3).

I

















127

Wat Burger aantoon, naamlik dat die drie kenmerke van die Gereformeerdes fokus

op "bediening" wat na binne gerig is en nie soseer op roepingsvervulling in die

wareld (die ''taak'') waarin God sy kerk geplaas het nie, word baie meer krities

beoordeel deur Moltmann en Van Engen.

Moltman (1977:342) sa:

"We cannot therefore merely give the marks of the church bearings that tend

in an inward direction, understanding them in the light of word and

sacrament; we must to the same degree give them an outward direction and

see them in reference to the world. They are not merely important for the

internal activities of the church; they are even more important for the witness

of the church's form in the world. The marks of the church will then become

confessional signs in the conflicts which today are really splitting and dividing

mankind. Let us therefore extend the ecclesiology of tradition, which is

orientated towards unity, into an ecclesiology oriented towards conflict in the

world situation of today."

Van Engen (1991:63) sa:

"Unfortunately, soon after the Reformers, the Reformation 'marks'

themselves became means for destroying unity, true holiness, and

catholicity. Luther and John Calvin originally intended these marks to be

dynamic, inclusive means by which greater unity, holiness, and catholicity

might be achieved. Sadly, the children of the Reformation stressed the

other, darker side of these marks - their introverted, exclusivistic tendency.

Increasingly in post Reformation Protestantism they also lost their self

examining, dynamic function."

I
-- -----
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3.2.6 'n Nuwe uitkyk

Befaamde en kritiese teoloe soos Kung (1976:266-269), Berkhouwer (1976:Hfst. 3),

Dulles (1999:27), Berkhof (1979:409) en Barth (1936:27-28) vra almal vir 'n

herevaluering van die vier merktekens. Hulle is van oortuiging dat die merktekens

tegelyk gawe en opdrag aan die kerk is. Die uitleef van so 'n benadering kan nuwe
missionere moontlikhede vir die kerk oopmaak. Scudieri (1997:66-77) skryf 'n

artikel met die strekking dat hierdie historiese belydenis van die Christendom

missionere gereedskap is, omdat dit sy ontstaan gehad het in die missionere tydvak

van die kerkgeskiedenis. Vandag, se Scudieri (1997:66), het die belydenis

vasgevries geraak in die kerk se tradisies. Herontdekking van hulle missionere

krag, met spesifieke verwysing na die merktekens, sal nuwe lewe in die kerk bring

(Jones, 1958:200). Die ondersoek na die betrokke inhoudelike in Efesiers en

Openbaring se boodskappe, sal hierdie standpunt moet nagaan. Meegaande skets

onderstreep die siening dat die Reformatoriese eienskappe (Woordverkondiging,

sakramentsbediening en tug) van die kerk 'n belangrike plek inneem in die taak na

binne, terwyl die merktekens (eenheid, heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit)

uitdrukking gee aan die missionere taak van die kerk.

Figuur 8: Gemodelleerde voorstelling
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i~': AFDELING1 - HERMENEUTIESEKOMPONENT\ . l HOOFSTUK4: BEDIENINGSVANDIE KERK
<I-~~ ~,~

f .___ ............

4.1 Orientering

In die navorsing sover gedoen oor die kerk as missiones ecclesiae, is die

missionere ekklesiologiese identiteit van die kerk aangetoon deur die metafore Hoof

en liggaam in Paulus se brief aan die Efesiers, afsonderlik en in hulle verhouding

tot mekaar, te ondersoek (vgl. konklusies by 2.4.5.3). Die ondersoek het verder

gegaan om die basiese beginsels van 'n missionere ekklesiologie, aangedui as

merktekens, te ondersoek - en daar is bevind dat die merktekens (eenheid,

heiligheid, katolisiteit en apostolisitei~ hul basis onder andere vind in die brief van

Paulus aan die Efesiers (vgl. die konklusies by 3.3.4.5). Histories is aangetoon dat

die drie Reformatoriese kenmerke (Woorddiens, sakramentsbediening en tug) die

kerk in sy bediening na binne ondersteun (vgI.3.2.5). Die merktekens is ook in die

besonder gekontroleer in die brief van Johannes aan die Efesiers (3.4). Daarmee

is 'n belangrike roete aangedui in die hermeneutiese ondersoek van wie doen wat,

waarom en waaroor? (vgl. 1.4.3.1). Die ondersoek word nou uitgebrei met 'n

ondersoek na die beskouing ('verstaan') van die bedienings van die kerk, wat

uitdrukking behoort te gee aan die merktekens.

4.2 Bedieningsvan die gemeente

Pieterse (1991:68) verstaan die begrip funksie in sy oorspronklike Latynse

betekenis, naamlik verrigting, n werk, werking, n taak wat iemand moet of kan

verrig. 'n Funksie is die wyse van optrede (handelingswyse)waardeur sekere

doelstellingsbereik word.

i I
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- en hulle verhouding tot die kerk se bedienings - kan skematies soos volg

voorgestel word:

Figuur 10

Die vertrekpunt van die kerk in sy bedienings is nie die wereld en sy behoeftes nie,

maar sy trinitariese gerigtheid (Newbigin, 1978:26; Van Engen, 1991:87 en

Goheen, 2000:162-164). Wat is die wi! van Jesus Christus as Hoof van die kerk en

die Heilige Gees wat lewe skenk en wat die Vader se heerskappy tot uitdrukking

bring? Die vraag na die bedienings van die kerk (of doelwitte, funksies of taak) is

van groot belang omdat dit uitdrukking gee aan hoe die kerk sy roeping as

gemeenskap van God se gelowiges op 'n bepaalde tyd en in 'n bepaalde praxis

(konteks) verstaan. Die kerk is daar omdat Christus as Hoof in die harte van

mense leef (MacKay, 1954:375). Die ondersoek moet om die belangrike rede

rekenskap gee van hoe die kerk sy lewensfunksies as gemeenskap van

uitverkorenes en verlostes uitleef in onderlinge gemeenskap met mekaar en in

verhouding tot die wereld.

I
---- ----

Kerugma: prediking; evangelisering; onderrig 1

Leitourgia: erediens

I Koinonia: gemeenskap; sorg

IDiakonia:
diens

I

Eenheid
II

Heiligheid
II

Katolisiteit
II

Apostolisiteit
I

II
Missiones ecclesiae (merktekens)

II
MISSIO DEI

II
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Figuur 11: Gemodelleerde voorstelling

4.3 Werkplan en metode

Die werkplan en metode in hierdie hoofstuk fokus daarop om die vier bedienings

van die kerk vanuit hulle kernbetekenis en verwante begrippe, nader te ondersoek.

Die ondersoek sal gedoen word deur 'n komponensiele analise en 'n eksegetiese

ondersoek te doen na die betekenis van die woorde waaruit die bedienings afgelei

is. Die doel van die ondersoek is om vas te stel wat die reikwydte en moontlike

toepassings van die bedienings kan wees.
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AFDELING 1 - HERMENEUTIESE KOMPONENT

HOOFSTUK5: FORMULERINGVAN'n MISSIONERE
EKKLESIOLOGIEAS IDENTITEITVANDIE
KERK

5.1 Inleiding

In hierdie hoofstuk is die doel gestel om 'n afgeronde missionere ekklesiologie te

formuleer vanuit die resultate van die hermeneutiese ondersoek in Hoofstukke 2 tot

4. Hierdie hoofstukke was gerig daarop om te kom tot die beskouing ('verstaan')

van 'n missionere ekklesiologie. Om die doel te bereik, dien Hoofstuk 5 as

integrasiepunt van die ondersoek van die metafore Hoof en liggaam in Hoofstuk 2,

die ondersoek na merktekens in Hoofstuk 3 en die ondersoek na bedienings in

Hoofstuk 4. Die geformuleerde missionere ekklesiologie van Afdeling 1 kan dan in

Afdeling 2 dien as basis vir 'n empiriese ondersoek om metateoretiese perspektiewe

te formuleer. Die perspektiewe sal dan saam met die geformuleerde missionere

ekklesiologie van Afdeling 1 in Afdeling 3 aangewend word om tot 'n strategie

(praktykteorie) te kom, met die oog op multikulturele kerkplanting.

Die metode en werkplan is om eers die resultate van Hoofstuk 1 se ondersoek na

die motive ring van 'n prakties-teologiese studie in gemeentebou te formuleer. Die

bevindinge van die ontwikkeling van 'n missionere ekklesiologie in Hoofstukke 2 tot

4 sal dan ge'integreer en gei'llustreer word met modelie wat die ontwikkeling

visualiseer.

I
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5.3.1.5 Eers wanneer die liggaam deur benutting van al sy gawes hierdie

instrument in die versoening is, funksioneer dit optimaal en is daar groei

moontlik (2.5.4.2).

5.3.1.6 Die liggaam is instrumenteeldie plek waar versoening plaasvind. Die

vertikale versoening met Christus word horisontaal in die liggaam 'n

werklikheid(2.5.4.1).

5.3.1.7 Waar hierdie versoening in gehoorsame roepingsvervulling plaasvind,

word die misterie van die eenheid (2.5.4.2) 'n sigbare manifestasieaan

die wereld van die Hoof se dienende heerskappy, wat aile verskeurdheid

herstel sodat Hy alles in almal kan wees (2.5.4.3).

5.3.2 Finale bevinding

Die missioner-ekklesiologiese identiteit van die kerk vind sy begronding daarin dat

Jesus Christus, as Hoof van die liggaam (sy kerk), sy gesag daaroor uitoefen deur

as Bron van lewe die kerk te bou en te voed. Die kerk, as liggaam van die Hoof

(Jesus Christus), antwoord in troue roepingsvervulling deur die versoening wat hy

ontvang het verder te dra met die benutting van al sy gawes. S6 word die misterie

van eenheid tussen Hoof en liggaam 'n sigbare manifestasie van die Hoof se

dienende heerskappy, wat aile verskeurdheid herstel sodat Hy alles in almal kan

wees.

5.3.3 Gemodelleerde voorstelling

Die verhouding van Christus as Hoof tot die kerk as sy liggaam en fokuspunt

binne die koninkryk van God, word in die onderstaande model weerspieel:

I

-- -
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Figuur 7

Die verhouding van Christus as Hoof tot die kerk as sy liggaam, dien as basis

virdie funksioneringvan 'n missionere ekklesiologie-omdat dit die beweging
van die missio Dei na die missiones ecclesiae definieer en s6 as

grondbeginsel dien om die identiteit van die kerk verder te ondersoek.

5.4 Bevindings vanuit 'n ondersoek na die merktekens van die

kerk -as missioner-ekklesiologiese beskrywing van die kerk
se identiteit

5.4.1 Merktekens volgens die Geloofsbelydenis van Nicea

5.4. 1.1 Die kerk in die eerste eeue het, volgens die merktekens van die kerk,

sy identiteit vanuit sy oorsprong missioner gei'dentifiseer en daarom is

die merktekens in hulle gerigtheid op die aktiwiteit (taak) van die kerk

steeds missioner (3.2.4 & 3.2.6), om uitdrukkingte gee aan die
missionere identiteitvan die kerk.

~

. I
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5.4.1.2 Die kenmerke van die ware kerk (Woordverkondiging, suiwer

bediening van die sakramente en toepassing van tug) volgens die

Gereformeerde ekklesiologie, is steeds waardevolle

onderskeidingstekens vir die kerk se gerigtheid na binne (3.2.5).

5.4.1.3 Die kenmerke van die ware kerk het 'n eensydige na-binne-gerigtheid

tot gevolg gehad, wat die funksionering van die merktekens in die

Gereformeerde kerkgemeenskappe as 'n missionere ekklesiologie aan

bande Ie (3.2.5).

5.4.1.4 Die merktekens van die kerk moet by hemuwing ontdek word as

Skriftuurlik in oorsprong en missioner in hulle gerigtheid (3.2.6).

5.4.2 Merktekens volgens die brief van Paulus aan die Efesiers

Uit die eksegetiese ondersoek van die merktekens in Efese het die volgende

duidelik geword:

5.4.2.1 Vervulling van die kerk se missionere roeping in die strewe na eenheid,

heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit vind in Efesiers 'n Skriftuurlike basis

(vgl. 3.3.2.4, 3.3.3.4 en 3.3.4.4).

5.4.2.2 Deur te wees wie die kerk is, naamlik "een, heilige, katolieke en

apostoliese" kerk in die wereld, vervul hy sy missionere roeping as 'n

verenigende, transformerende, versoenende en verkondigende krag in

die wereld (vgl. 3.3.2.4, 3.3.3.4 en 3.3.4.4).

I
---- - ---
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5.4.3 Merktekens volgens die brief van Johannes aan Efese in die

Openbaring van Johannes

5.4.3.1 Eenheid van die kerk (3.4.4.2.1.6.1) word weerspieel in die verhouding

van Christus as Hoof, wat die universelekerk in sy hand hou (3.4.4.1)

(vgl. ook 3.4.4.2.1.1 en die samevattende konklusies by 2.5.5.2.1 en

2.5.5.2.2,asook3.3.2.4 en 3.3.5).

5.4.3.2 Heiligheid van die kerk (3.4.4.2.1.6.2) word weerspieel in die verhouding

Hoof-en-liggaam, waar die Hoof in sy opbouende besorgdheid sy kerk

voortdurend wys op hulle roepingsvervulling (in Efese se geval in stryd

teen valse leer) (2.5.4.2). (Vgl. 3.4.4.2.1.2 en die samevattende

konklusies by 2.5.5.2.3 en 2.5.5.2.4, asook 3.3.3.4 en 3.3.5.)

5.4.3.3 Christus se hoopgewende aktiwiteit (3.4.4.2.1.6.3) in sy verhouding tot sy

kerk dui nie eksplisiet op 'n besondere merkteken van die kerk nie, maar

dien as oorkoepelende werksaamheid wat moontlik aile fasette van

kerkwees ondersteun (vgl. 3.4.4.2.1.3).

5.4.3.4 Christus se kontekstuele betrokkenheid(3.4.4.2.1.6.4)by sy kerk dien,

soos gestel in 3.4.4.2.1.4,ook 'noorkoepelendedoel.

5.4.3.5 Christus se liggaam, die kerk, se opdrag in hierdie wereld is om ligdraers

te wees (3.4.4.2.1.6.5) in 'n donker wereld deur die voortdurende uitdra

van die evangelie. Vanuit hierdie selfidentifikasie blyk die katolisiteit en

apostolisiteit as merktekens van die kerk (vgl. 3.4.4.2.1.5 en die

samevattende konklusies by 2.5.5.2.4 en 3.3.4.4, asook 3.3.5).

5.4.3.6 In die positiewe bemoediging van Efesiers (3.4.4.2.1.4.1) kom 'n sterk

ekklesiologiese element na Yore, in samehang met die selfidentifikasie

I
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van Christus. Die Efesiers het volhard in die uitdra van die evangelie en

hulle nie laat meesleur deur negatiewe elemente en valse leer nie. Die

ekklesiologiese element wat na vore kom is die van apostolisiteit as

merkteken.

5.4.3.7 Die werke van gelowiges is vir Christus belangrik (3.4.4.2.1.4.2), daarom

maak Hy sy oe nie toe vir .die Efesiers se tekortkominge nie, maar roep

Hy hulle weer op tot 'n heilige lewenswandel van liefde. 'n

Ekklesiologiese element kom na vore, naamlik heiligheid as merkteken.

5.4.3.8 Die eskatologiese perspektief in die hoopgewing (3.4.4.2.3) asook die

slotoproep (3.4.4.2.4) bring nie nuwe ekklesiologiese merktekens na vore

nie, maar dien albei as versterking vir die bestaande merktekens.

5.4.4 Finale bevinding van 'n missioner-ekklesiologiese identiteit van die

kerk volgens merktekens van die kerk

Die missioner-ekklesiologiese identiteit van die kerk vind uitdrukking in die

merktekens van die kerk (eenheid, heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit), soos

histories geformuleer en bely in die belydenis van Nicea (451 n.C.), met die

kenmerke van die kerk (Woordverkondiging, sakramentsbediening en tug) as

rigtinggewend vir die na-binne-gerigtheid van die kerk. Dit vind 'n Skriftuurlike

begronding in die brief van Paulus aan die Efesiers (60 n.C.) en het steeds

gefunksioneer in die brief van Johannes aan die gemeente van Efese (Openb. 2:1-

7) (95 n.C.) (en moontlik ook in die ander ses briewe), as rigtinggewend in die

verhouding van die Hoof, Jesus Christus, tot sy liggaam, die kerk. Dft, ten spyte

van kontekstuele veranderinge wat histories ontwikkel het en verskille wat daar

tussen die roepings en identiteite van verskillende gemeentes bestaan het. In die

lig hiervan is die vier merktekens van die kerk, naamlik eenheid, heiligheid,

katolisiteit en apostolisiteit, steeds bepalend vir die kerk se missioner-

I
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ekklesiologiese identiteit vandag.

Merktekens van die kerk, as uitdrukking van sy missioner-ekklesiologiese

identiteit, kan soos volg in 'n model weerspieel word:

5.4.5 Gemodelleerde voorstelling

,

Figuur 8

Merktekens van die kerk, as uitdrukking van 'n missioner-ekklesiologiese

identiteit, kan as basis dien vir die formulering van die funksionering van die

kerk in sy bedienings.

5.5 Bevindings vanuit 'n ondersoek na die funksionering van die
kerk in sy bedienings, as uitdrukking van die missioner-
ekklesiologiese merktekens van die kerk

Bedienings van die kerk gee op die volgende wyse uitdrukkingaan 'n missionere

ekklesiologie:

I
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5.5.1 KrlpuYJ.laas bediening (sien 4.4.5)

5.5.1. 1 K~PUYl1aas bediening verwys na aile aktiwiteite in die gemeente wat

primer gefokus is op die Bybel en sy unieke boodskap aan gelowiges

sowel as ongelowiges - hetsy dit is om aan te dui dat die Woord

verkondig moet word (vgl. 4.4.1.3), wat die inhoud daarvan is

(vgI.4.4.2.3), wat die voorwaardes en moontlike konsekwensies daarvan

kan wees vir die draer (vgl. 4.4.3.3) of wat die gerigtheid van die

verkondiging is (vgI.4.4.4.3) (aan gelowiges tot meerdere kennis of aan

ongelowiges tot insig om tot bekering te kom).

5.5.1.2 KTlPUaaW,as belangrike faset van die K~puYl1a,is 'n aktiwiteit om Christus

as Hoof van sy liggaam, die kerk, sower as Hoof van die ganse skepping,

te verkondig - en is gerig op die deurbraak van sy koninkryk op aile

terreine van die lewe (4.4.1.3).

5.5.1.3 EuaYYEAl(Wdui op die karakter en inhoud van die verkondiging, naamlik

dat dit Goeie Nuus is (4.4.2.3).

5.5.1.4 l1apTUpEWdui aan dat die verkondiging van die Goeie Boodskap die

verkondiger in totaliteit opeis (naamlik sy woorde en dade) en vereis 'n

persoonlike verhouding met Christus en bereidheid om die

konsekwensies van sy verkondiging te dra (vgl. 4.4.3.3).

5.5.1.5 oloaaKwdui op onderrig aan gelowiges en ongelowiges, met die fokus op

die werklike behoefte -onderrig om dissipels te maak en as voortgaande

aktiwiteit aan aile gelowiges (volwasse gelowiges en kinders in die

geloof) (vgl. 4.4.4.3).
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5.5.2 XELTovPYLaas bediening (sien 4.5.3)

5.5.2.1 Die duidelikste vorm van AELTovPYLa as bediening vind plaas in die

gemeentelike erediens.

5.5.2.2 AELTovPYLais nie beperk tot die formele ontmoeting in 'n erediens, of dat

daar van 'n voorganger gebruik gemaak moet word nie. Die plek van

ontmoeting is nie hoofsaak nie, maar wat gebeur met hulle wat deel het

in so 'n ontmoeting, is belangrik.

5.5.2.3 Die ontmoeting is nie gegrond op voorskrifte nie (Nuwe-Testamentiese

gemeentes het min direkte voorskrifte oor die inrigting van sulke liturgiese

geleenthede ontvang.), maar eerder die gesindheid van vrede, harmonie,

die inagneming van almal wat teenwoordig is in liefde, die gebruikmaking

van aile gawes wat tot voordeel is van die gemeente en die verwagting

van dit wat God gaan doen.

5.5.2.4 AELTovPYLagaan oor meer as wat gebeur in die formele liturgiese

samekomste. AELTovPYLa is iets wat gelowigesvanuit die erediens van

die gemeente saam met hulle die lewe moet inneem. Dit is 'n

lewenswyse waarin Coram OeDgeleef moet word.

5.5.3 KOLvwvLaas bediening (sien 4.6.3)

5.5.3.1 Ware KOLvwvLakan slegs bestaan wanneer daar 'n gemeenskaplike

handeling plaasvind wat begrond is in 'n gemeenskaplike geloof in

Christus (en die Vaderen die HeiligeGees).
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5.5.3.2 Ware KOLVwvlais meer as 'n gevoel van saamwees. Dit is die vrug van

gelowiges se besigwees met die opdrag van die evangelie onderling en

in die wereld.

5.5.3.3 Ware KOLVwvlaIe die basis tussen gelowiges vir oorvloediger liefde.

5.5.3.4 Ware KOLvwvlais die basis vir gelowiges se uitreik na die wereld.

5.5.3.5 Die gebruik van iTapaKaAEwhet 'n besondere gerigtheid op gelowiges met

betrekking tot die uitlewing van hulle Christelike eenheid en

standvastigheid deur bemoediging in moeilike tye.

5.5.3.6 Die gebruik van iTapaKaAEw gee aan die bediening van KOLvwvla'n

besondere intensie. Gelowiges moet ook onderling na mekaar omsien

sodat hulle deur aanmoediging en vertroosting vas kan staan in hulle

geloof in Christus te midde van aanslae uit die wereld.

5.5.3.7 Hierdie gerigtheid op mekaar het ook 'n missionere dimensie omdat

gelowiges se onderlinge versterking van hulle eenheid in Christus 'n

verkondiging is aan die wereld.

5.5.4 oLaKov(aas bediening ( sien 4.7.3)

5.5.4.1 Die kerklike OLaKOVlais gefundeer in God se liefde en sorg, soos dit veral

in die lewe en werk van Jesus uitgedruk is.

5.5.4.2 Naasteliefde is 'n belangrike deel van die liefdesgebod en vind form eel

uitdrukkingin die OLaKOvla.
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5.5.4.3 Naasteliefde is gerig op almal wat in nood is en wat vanwee hulle nood 'n

beroep op jou hulp maak.

5.5.4.4 Naasteliefdegaan hand aan hand met die inset van my persoon as 'n

sigbareuitdrukkingvan Godse sorgo

5.5.4.5 Die klimaat van die KOlVWVta binne die gemeente is die mees geskikte

plekwaarinOlaKOVta kan plaasvind.

5.5.4.6 Die primere fokuspunt van die diakonale sorg is binne die huishouding

van die geloofsgemeenskap (die gemeente van die Here en - as

voorloper van die gemeente -die huisgesin).

5.5.4.7 Die kerklike OlaKOVta van die gemeente is egter ook gerig op die breer

same lewing, oral waar daar nood onder mense is.

5.5.4.8 Die diakens is verantwoordelik vir die insameling van die gawes, die

besteding daarvan aan diegene in nood - en dus die organisering van die

gemeentelikeOWKOVta-binneen buitedie gemeente.

5.5.4.9 Dit onthef egter nie elke gemeentelid van die verantwoordelikheid om oop

oe te he vir die nood om hulle nie, om persoonlik daarby betrokke te raak

en om, waar dit nodig is, die diakonie daarby te betrek.

5.5.4.10 Behalwe die fisiese sorg, is die wesentlike van die kerklike OlaKOVta

liefde, warmte, teenwoordigheid, vertroosting en aanmoediging - en dft

binne die kommunikeringvan die evangelie van Jesus Christus in die

proses, Hy wat die bron en die inspirasie is van aile OWKOVta.
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5.5.5 Finale bevindings van die funksionering van die kerk in sy bedienings,

as uitdrukking van sy missioner-ekklesiologiese identiteit

5.5.5.1

5.5.5.2

5.5.5.3

5.5.5.4

KiJpuy~a verwys na aile aktiwiteite in die gemeente wat primer

gefokus is op verkondiging van die Woord se unieke (goeie)

boodskap aan gelowigesen ongelowigesom hulle toe te rus vir die

eisevan die Woord (sien4.9.1).

AElTOUPYLaverwys na die gelowige se antwoordendegerigtheid op

God in formele en informele aanbiddingsgeleenthede. Die verwagting

is 'n ontmoeting en versterking deur God, wat as getuienis uitgedra en

uitgeleef word in die daaglikse omgang met ongelowiges in die wereld

(sien 4.9.2).

KOlVWVLais die vrug van gelowigesse bemoeienismet die opdragvan

die evangelie met betrekking tot onderlinge ondersteuning, wat dien

as basis vir gelowiges se uitreiking na die wereld (sien 4.9.3).

OLaKOVLais die suiwerstevorm van naasteliefdewat gerig is op almal

wat in nood is en wat vanwee hulle nood 'n beroep op die gelowige se

hulp maak (4.9.4).

Bedienings van die kerk, as uitdrukking van die funksionering van 'n

missioner-ekklesiologiese identiteit van die kerk, kan soos volg in 'n model

weerspieel word:

I
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5.5.6 Gemodelleerde voorstelling

Figuur 11

1"1 ......
f,:,

...

...

..."'".....
.......

Die funksionering van die kerk in sy bedienings, is 'n uitdrukking van sy

missioner-ekklesiologieseidentiteit - in die kerk en in die koninkryk -as

uitdrukking van sy merktekens en as antwoord op sy verhouding tot Jesus

Christus, die Hoof van die kerk.

5.6 Finale formulering van 'n missionere ekklesiologie as
identiteit van die kerk

5.6.1 'n Prakties teologiese ondersoek in Gemeentebou omskryf die beweging van

die missio Dei na die missiones ecclesiae in so mate dat 'n missionere

ekklesiologie as identiteit van die kerk geformuleer kan word.

5.6.2 Die missioner ekklesiologiese identiteit van die kerk vind sy begronding
daarin dat Jesus Christus as Hoof van die liggaam sy kerk, sy gesag oor die
kerk uitoefen deur as Bron van lewe die kerk te bou en te voed. Die kerk as

liggaam van sy Hoof Jesus Christus antwoord in troue roepingsvervulling

i I
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deur die versoening wat hy ontvang het verder te dra in benutting van al sy

gawes. 50 word die misterie van eenheid tussen Hoof en liggaam 'n sigbare
manifestasie van die Hoof se dienende heerskappy, wat aile verskeurdheid

herstel sodat Hy alles in almal kan wees.

5.6.3 Die missionere ekklesiologiese identiteit van die kerk vind uitdrukking in die

merktekens van die kerk (eenheid, heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit)

soos histories geformuleer en bely in die belydenis van Nicea (451 nC.), met

die kenmerke van die kerk (Woord; sakramente en tug) as rigtinggewend vir

die na binne gerigtheid van die kerk. Dit vind 'n 5kriftuurlike basis in die brief

van Paulus aan die Efesiers (60nC.) en het steeds gefunksioneer in die

briewe van Johannes in Open baring aan die gemeente van Efese (95nC) (en

moontlik ook in die ander ses briewe) as rigtinggewend in die verhouding

van die Hoof Jesus Christus tot sy liggaam, die kerk, ten spyte van

kontekstuele veranderinge wat histories ontwikkel het en verskille wat daar

tussen die roepings en identiteit van verskillende gemeentes bestaan het. In

die lig hiervan is die vier merktekens van die kerk naamlik eenheid,

heiligheid, katolisiteit en apostolisiteit, steeds bepalend vir die kerk se

missioner ekklesiologiese identiteit vandag.

5.6.4 Finale bevindings van die funksionering van die kerk in sy bedienings

as uitdrukking van sy missioner-ekklesiologiese identiteit.

5.6.4.1 K~puYlla verwys na aile aktiwiteite in die gemeente wat primer

gefokus is op verkondiging van die Woord se unieke (goeie)

boodskap aan gelowiges en ongelowiges om hulle toe te rus vir die

eise van die Woord (sien 4.9.1).

5.6.4.2 AElTOUPYlaverwys na die gelowige se antwoordende gerigtheid op

God in formele en informele aanbiddingsgeleenthede. Die verwagting

is 'n ontmoeting en versterking deur God, wat as getuienis uitgedra en

uitgeleef word in die daaglikse omgang met ongelowiges in die wereld

(sien 4.9.2).
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5.6.4.3 KOLVWVla is die vrug van gelowigesse bemoeienismet die opdrag van

die evangelie met betrekking tot onderlinge ondersteuning, wat dien

as basis vir gelowiges se uitreiking na die wereld (sien 4.9.3).

5.6.4.4 OWKOVlais die suiwerste vorm van naasteliefde wat gerig is op almal

wat in nood is en wat vanwee hulle nood 'n beroep op die gelowige se

hulp maak (4.9.4).

'n Finale formulering van 'n missionere ekklesiologie as identiteit van die kerk
kan soos volg in 'n model uitgeruk word:

5.6.5 Gemodelleerde voorstelling

Figuur 12

I
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5.6.6. Simbolies-georienteerde model

~GIA · 1(0
O~ I~

~ 0
4i ~
::'l ,.. ~
'$
~
?~

~Jf
Eenheid. Heiligheid. Katolisiteit.Apostolisiteit

Figuur 13

Die simboliek in hierdie model, as uitdrukking van die missioner-ekklesiologiese

identiteit van die kerk van Christus, funksioneer soos volg:

1. Christus, as Hoof, is die middelpunt en beginpunt van die spiraal, uitgedruk

in die teken van die kruis.
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2. Die spiraal, wat kloksgewys uitkring na buite, is die kerk as liggaam van

Christus se voortgang in sy roepingsvervulling - in die kerk en in die

koninkryk.

3. Die liggaam, in sy multikulturele konteks, word uitgedruk deur die vier

sirkelvormige elemente (figure van bo gesien) wat kulturele variasie by wyse

van die kleurvariasie van hierdie elemente in die model iIIustreer.

4. Die regterhande wat na mekaar uitgestrek is, iIIustreer die gesindheid van

krag en toewyding waarmee die vier bedienings van die kerk uitgevoer word.

5. Die grondslag van 'n missionere ekklesiologie vind uitdrukking in die

merktekens as basis van die kerk, wat voorgestel word met die horisontale

begrippe.

6. Die bedienings waarvolgens die kerk funksioneer, vind uitdrukking in die vier

begrippe wat die spiraal omsoom.

I



AFDELING2 - EMPIRIESE KOMPONENT

HOOFSTUK 6: MUL TIKULTURELE KERKPLANTING

6.1 Orientering

In 1.3.4.2 is aangetoon dat die empiriese komponent te make het met die

wetenskaplike werkswyse waarvolgens 'n ondersoek en navorsing aangepak word.

Die komponent verbind die vraag wie doen wat? aan die waar? en wanneer? Aile

handelinge is situasioneel. Handelinge vind plaas binne tyd en ruimte en het 'n

unieke konteks, bepaal deur verskillende omstandighede en faktore. Praktiese

teologie as teologiese dissipline, wat horn besig hou met die praxis van die

Christelike gemeente in die moderne samelewing,moet vanuit die hermeneutiese

en empiriese bemoeienis basisteoretieseen metateoretiesebeginsels aflei vir 'n

strategiese model. Die hermeneutieseondersoek in hierdie navorsing het horn

besig gehoumet die formuleringvan 'nmissionereekklesiologieas identiteitvan die

kerk. Daaruit is basisteoretiese stellings geformuleer as definiering van 'n

missionere ekklesiologie. Hierdie bree formulerings van 'n basisteorie dien as

grondslag vir die metateorie in hierdie navorsing,maar kan as grondslagdien van

ander metateoriee. Daarmee word duidelik gestel dat die formulerings vir 'n

basisteorie nie bedoel is om volledig te wees nie. Daar kan deur navorsing ook

ander formuleringsvir 'n missionereekklesiologiebygevoegword, om die identiteit

van die kerkvolgensSkriftuurlikebegrondinguit te bou.

In die proses van formulering van 'n metateorie word ook gebruik gemaak van

gegewens, metodes en tegnieke van ander wetenskappe. 'n Basisteorie en

metateorie word dan toegepas op 'n spesifieke fokusgebied - in hierdie geval

kerkplanting in 'n multikulturele konteks. Die plek van die empiriese siklus is dus

om op die fondasie wat reeds gale is deur die hermeneutiese proses en formulering

van 'n basisteorie, metateoretiese riglyne daar te stel vanwaar die strategiese

I



- -- -- -- ---

272

proses dit verder kan voer om 'n praktykteorie te formuleer. Om die bou van 'n brug

as vergelyking te neern, dien die hermeneutiese formulering van basisteoretiese

beginsels as die fondarnent waarop die brug gebou moet word. Die empiriese

formulering van metateoretiese beginsels dien as die pilare waarop die brug gebou

moet word. In die strategiese fase van die studie kan dan vir die konstruksie van

die brug, die hermeneutiese en die empiriese in 'n regulatiewe sirkel aangewend

word, om die strategiese proses te voltooi. 800s daar brue is wat verskil in

voorkoms en doelmatigheid vanwee die konteks van waar die brug opgerig word,

kan hierdie geformuleerde praktykteorie nie aangebied word as die enigste manier

waarop 'n brug gebou moet word nie. Die praktykteoretiese beginsels wat vanuit

hierdie afdeling geformuleer gaan word is gerig op die moontlike kerkplanting van 'n

multikulturele gemeente in die gebied wat as steekproefbevolking aangedui sal

word. Die empiriese studie wat in hierdie afdeling aangebied gaan word, is gefokus

op die genoemde gebied wat in Hoofstuk 7 nader bepaal sal word. Die doelwit is

om vanuit die basisteorie, metateoretiese riglyne te formuleer wat in 'n praktykteorie

uitgebou kan word.

In die lig van bogenoemde verduideliking is die metode en werkplan in hierdie

hoofstuk om vanuit 'n literatuurstudie bruikbare meta- en praktykteoretiese

beginsels wat reeds ten opsigte van kerkplanting en multikulturaliteit bestaan, te

formuleer en in die laaste paragraaf 'n integrasie te doen van kerkplanting en

multikulturaliteit.

6.2 Kerkplanting in perspektief

Kerkplanting is 'n onderwerp so oud soos die kerk self. Die grootste gedeelte van

die Nuwe Testament is gerig op Christelike gemeentes wat pas gestig was of in die

proses van planting was. Die planting van die gemeentes het plaasgevind pas

nadat mense op 'n bepaalde plek tot geloof in Jesus Christus gekom het. Paulus se

dat hy plant, Apollos maak nat en God laat groei (1 Kor.3:6). Kerkplanting vind in
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groeipatroon sal Johannesburg teen 2010, vier miljoen mense huisves - en teen

2030, tien miljoen (Masondo, 2004).

Volgens die 2001-sensus is Johannesburg die grootste stad in Suid-Afrika, met drie

komma twee miljoen mense. Tweede is eThekwini (3,09 miljoen) en Kaapstad

(2,89 miljoen). Die gebied waarop die empiriese studie fokus, is 'n gedeelte van

Gebied 5, bekend as Roodepoort. Die gebied as geheel vertoon die volgende

demografiese eienskappe (Masondo, 2004):

Die bevolking van Johannesburg bestaan uit 199 758 mense - 73,614

huishoudings, waarvan die gemiddelde grootte 2,7 persone is.
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7.1 Inleidend: doe I en metode

Daar bestaan 'n noue relasie tussen praxis 1 en praxis 2 van teologiese handelinge

(vgl. 1.3.1.2.2 en Heitink, 1999:9). Dit wil sa: praktiese teologie het te make met

die empiriese bestudering van die kerk, sy funksionering in die samelewing en sy

vermoe om die Christelike geloof in die bepaalde kulturele konteks te bemiddel. In

die praktiese teologie is hierdie konteks die empiriese werklikheid van die plaaslike

gemeente (Heyns & Pieterse, 1990:73; Van der Ven, 1994:37). Die doel van die

empiriese ondersoek is om kennis te genereer wat dit moontlik sal maak om 'n

huidige, onbevredigende situasie (werklikheid) na 'n meer aanvaarbare een te

verander (Heitink, 1999:223-225).

In die proses is die verhouding tussen praxis en teorie belangrik (vgl. 1.3.1.2.3).

Praxis word beskryf as die handeling van individue en groepe in die same lewing,

sowel binne as buite die kerk, wat bereid is om ge'inspireer te word in hulle

persoonlike en openbare lewens deur die Christelike tradisie en hulle so te laat rig

op die heil van mense in die wareld (Heitink, 1999:151). Teorie is die omvattende

hermeneuties-teologiese standpunt wat die Christelike tradisie in verband bring met

ervaring, die lewe en die handelinge van die modeme mens (Heitink, 1999:151).

Die verhouding teorie/praxis, staan in 'n gevoelige en kreatiewe wisselwerking met

mekaar, waar teorie as geopenbaarde Christelike tradisie funksioneer -en praxis as

geloofspraktyk. Spanning tussen die twee praxes, soos wanneer daar kulturele

transformasie plaasvind in 'n gebied wat voorheen in 'n monokulturele tradisie

vasgevang was wat ook die handelinge bepaal het, kan alleen deur goeie navorsing

tot die minimum beperk word (vgl. konklusies by 1.3.1.3 asook 1.3.2.2). Die
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navorsing vereis dat die hermeneutiese en empiriese elemente onafskeidbaar van

mekaar sal wees (Heitink, 1999:166).

Heitink (1999:221) toon aan dat die woord empiries afgelei is van die Griekse

woord empeira - wat ervaring beteken. Met empiriese navorsing word dus deur

ervaring bepaal hoe die basisteorie in die praktykteorie funksioneer. In die

volgende skets (Heitink, 1999:220) toon Heitink aan hoe die empiriese siklus

funksioneer. Die empiriese siklus ("regulative cycle") is 'n proses waarvolgens op

grond van die basisteorie - wat bepaal is deur die hermeneutiese proses

metateoretiese riglyne daargestel word vir 'n praktykteoretiese verandering.

CHANGE

Figuur 5: Die empiriese perspektief (Heitink, 1999:220)

Daar bestaan verskeie metodes van empiriese navorsing, naamlik beskrywende

navorsing, verkennende navorsing en die toets van hipoteses. Heitink (1999:229-

231) beskryf hierdie metodes soos volg:

. Beskrywende navorsing fokus op 'n sistematiese beskrywing van 'n tema op

grond van empiriese data.
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. Verkennende navorsing beklemtoon die verduideliking en interpretasie van

gegewens waarvan min bekend is en geen teorie daarrondom ontwikkel is

nie.

. In navorsing waar die geldigheid van bepaalde hipoteses getoets word, word

bepaal of daar geldige verbande tussen die werklikheid en die teoretiese

grond bestaan.

In hierdie studie word verkennend navorsing gedoen, om te bepaal wat die invloed

van bepaalde missioner-ekklesiologiese vertrekpunte op die vestiging van 'n

multikulturele bediening in 'n bepaalde gebied is. Empiries word gepoog om

verkennend vas te stel in hoe 'n mate die verwagtings en ervarings van gelowiges

korrespondeer met missioner-ekklesiologiese vertrekpunte vanuit die Woord. 'n

Onderliggende doelwit is, om naas bogenoemde, empiries vas te stel of daar 'n

redelike moontlikheid bestaan om in die studiegebied, met die planting van 'n

multikulturele kerk, op grond van bevonde basisteoretiese beginsels voort te gaan.

Die studie word gedefinieer as 'n kombinasie van 'n kwantitatiewe en 'n kwalitatiewe

studie. In 1.3.4.2is aangetoon dat 'n suiwer kwantitatiewe ondersoek bepaalde

leemtes het. Die eerste is dat die mense wat ondersoek word maklik die objek van

die ondersoek kan wees in plaas van die subjek, omdat vrae wat gevra word nie

vrae en sake is wat noodwendig in hulle gemoedere leef nie. In hulle antwoorde

kry jy dus nie 'n beeld van diepliggende ervarings nie. Die tweede beperking is dat

dit moeilik is om 'n verteenwoordigende snit te maak van al die bestaande sienings

en standpunte. Die navorser kan maklik 'n vertekende beeld kry vanuit 'n suiwer

kwantitatiewe ondersoek.

By 'n kwalitatiewe ondersoek het die navorser die geleentheid om deur middel van

oop vrae die geleentheid te skep vir die ondervraagde om vanuit sy eie

verwysingsraamwerk te respondeer. In die kombinasie van 'n kwantitatiewe- en 'n

kwalitatiewe ondersoek het die navorser hom in hierdie studie laat lei deur die aard

van die vrae wat gevra word, om te bepaal watter fasette beter is om met 'n

I

- - --
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kwalitatiewe vraagwyse te opereer en watter fasette hul meer leen tot 'n

kwantitatiewe vraagwyse, deur oop vrae te stel.

Die vraelys wat gebruik is en kortliks bespreek word, is saamgestel en finaal

geformuleer tydens 'n werkswinkel wat gehou is met Social Surveys (Pty) Ltd (Bylae

A [Afrikaans] bl. 391; en B [Engels] bl. 392). Die dataverwerking is gedoen deur

prof. H.S. Steyn van die Statistiese Konsultasiediens van Potchefstroomkampus

van die Noordwes-Universiteit. Die bevindings van die ondersoek sal by wyse van

tabelle weergegee word en, waar dit tot meer duidelikheid kan bydra, by wyse van

grafieke.

7.2 Vraelys op grond van basisteoretiese perspektiewe in
Afdeling A

7.2.1 Studieontwerp

Die studiegebied word afgebaken deur die volgende voorstede binne die

Roodepoort Munisipaliteit (Region 5):

Ten einde die navorsingsdoelwitte te bereik, het die studieontwerp berus op:

. 'n proporsioneel gestratifiseerde ewekansige steekproef van 100

huishoudings binne bogenoemde voorstede;

. 'n huis-tot-huis dataversamelingsmetode; met 'n

I

. Georginia

. 'n Gedeelte van Horison

. Horison View

. Roodepoort-Noord

. Roodepoort-Wes

. Roodepoort-Sentraal
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. semi-gestruktureerdevraelysas meetinstrument.

Die totale getal huishoudings ingesluit in die afgebakende studiegebied het as

steekproefraamwerkgedien. Volgens die Statistics South Africa CENSUS 2001

(GIS spatial data) is die totale getal huishoudings binne die afgebakende

studiegebiedas volg in die ingeslotewoongebiedeversprei:

Tabel1: Totale getal wooneenhede binne die studiegebied

Op grond van die bogenoemde verspreiding, is die gestratifiseerde steekproef van

huishoudings beplan:

Tabel2: Beplande verspreiding van ste'ekproefhuishoudings binne die afgebakende studiegebied

I

Woongebied
II

Totale Getal
II

0/0van Totale
IWooneenhede GetalWooneenhede

Georginia II 616 II 15.0

Honson II 1000 II 24.3

Horison View II 68 II 16.7

Roodepoort-Noord II 713 II 17.3

Roodepoort-Wes II 237 II 5.8

Roodepoort-Sentraal II 862 II 21.0
Totaal II 4113 II 100

Woongebied Getal Steekproef.

wooneenhede

I Georginia II
15

I

I Honson II
24

I

I Horison View II
17

I

I Roodepoort-Noord \I
17

I

I Roodepoort-Wes II
6

I

I Roodepoort-Sentraal II
21

I

I Totaal II
100

I
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Die bogenoemde beplande verspreiding het gelei tot 'n steekproefinterval van 40-42

vir die deur-tot-deur dataversamelingsmetode wat in die studiegebied gevolg is.

7.2.2 Beskrywing van die studiegebiedbevolking

Die bevolkingin die studiegebied beskik volgens Statistics South Africa CENSUS

2001 (GISspatial data)oor die volgendedemografieseeienskappe:

Tabel 3: Bevolklngsgroepverspreiding (%)

Woonge.'''' II Swart "'o.'n. II , . Blank

Georginia II 22.7 17.4 II 3.7 56.0

Horison 17.4 4.7 II 2.1 75.9

Horison View 18.2 5.7 II 2.3 73.8

Roodepoort-Sentraal 49.0 8.3 II 11.6 31.2

Roodepoort-Noord 26.9 10.7 II 1.2 61.1

Roodepoort-Wes 38.9 13.9 II 8.4 I 38.8

Totaal 27.0 8.7 II 4.3 II 60.0

Tabel 4: Geslagsversprelding (%)

I

Woongebied Manllk II Vroulik

Georginia 47.9 II 52.1

Horison 45.6 II 54.4

Horison View 44.5 II 55.5

Roodepoort-Sentraal 50.6 II 49.4

Roodepoort-Noord 48.4 II 51.6

Roodepoort-Wes 47.8 II 52.2

Totasl 47.3 II 52.7



341

Tabel 5: Ouderdomsverspreiding (%)

Tabel 6: Taalverspreiding (%)

Tabel7: Kwalifikasies: 18 jaar en ouer (%)

I

---

Woongebied II < 18 18-25 I 26-40 I 41-55 II >55

Georginia II 25.6 13.8 I 28.9 I 18.7 II 13.1

Horison II 22.3 12.1 I 24.9 21.8 II 18.9

Horison View I 20.7 16.6 23.5 22.5 II 16.7

Roodepoort-Sentraal I 24.9 18.0 35.4 13.9 II 7.8

Roodepoort-Noord I 24.2 15.4 29.1 17.1 II 14.2

Roodepoort-Wes

I

29.9 15.2 32.7 15.8 II 6.3

Totaal 23.5 14.5 28.3 II 18.9 II 14.2

I II Geenskoling I Laerskool IIHoerskool ITersier I
IGeorginia I 2.3 I 8.9 II 80.1 I 8.7 I
IHOrison I 3.1 I 6.9 II 65.5 I 24.4I
IHOrison View I 5.0 I 4.2 II 69.0 I 21.8I
IRoodepoort-Sentraal I 5.0 I 9.8 II 75.8 I 9.4 I
IRoodepoort-Noord I 2.6 I 6.9 II 81.0 I 9.5 I
IRoodepoort-wes I 2.3 I 4.0 II 75.5 II 18.3 I

otaal I 3.5 I 7.2 II 72.8 II 16.5 I
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Tabel 8: Werkloosheid: 15-65 Jaar(%)

7.2.3 Meetinstrument

'n Semigestruktureerde vraelys is gebruik as meetinstrument (Bylaag A en B). 'n

Span van vyf veldwerkers is gebruik tydens die data-insamelingsproses. Elkeen

van die gekose veldwerkers beskik oor matrikulasiesertifikate en is deeglik opgelei

in onderhoudsvoeringstegnieke, asook met betrekking tot die doeI van die studie en

die inhoud van die meetinstrument. Die navorser het by wyse van 'n steekproef

enkele vraesessies meegemaak.

7.2.4 Realisering van die beplande steekproef

As gevolg van praktiese beperkings tydens die data-insamelingsproses (soos

byvoorbeeld moeilike toegang tot wooneenhede, weiering van respondente om aan

die navorsingsproses deel te neem, ens.) het die steekproef as volg gerealiseer:

I

I II Werkloos

IHorison II 7.2

IGeOrginia II 13.4

IHonsonView II 6.2

IRoodepoort-Sentraal II 18.0

IRoodepoort-Noord II 15.5

IRoodepoort-wes II 13.4

otaal II 11.6
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Tabel 9: Realisering van die steekproef

Woongebied II Getal Steekpoef- II Steekproefrealisering 1II wooneenhede beplan II
Georginia II 15 II 11

Horison II 24 I 22

Horison View II 17 I 18

Roodepoort-Noord II 17 I 18

Roodepoort-Wes II 6 I 5

Roodepoort-Sentraal II 21 I 21

Totaal II 100 I 95

Aangesien bogenoemde verdeling van die steekproefwooneenhede nie statisties

betekenisvol van die beplande steekproefverdeling verskil nie, word die steekproef

as verteenwoordigend van die studiegebied beskou.

7.2.5 Demografiese eienskappe van die steekproefbevolking

Vir doeleindes van die studie sal daar nie onderskeid getref word tussen die

verskillende woongebiede binne die studiegebied nie. Die studiegebied sal as 'n

enkelbevolking beskou word, aangesien die steekproef as verteenwoordigend van

die studiegebied beskou word, maar nie noodwendig as verteenwoordigend van die

afsonderlike woongebiede binne die studiegebied nie.

Tabel10: Bevolkingsgroepverdeling van respondente

I

-- -- - --

Bevolkingsgroep I 0/0 I
Swart I 26.3 I
Kleurling II 21.1 I
Asier I 2.1 I
Blank I 50.5 I
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Tabe111: Geslagsverdellng van respondente

Tabe112: Taalgroepverdellng van respondente

Tabel13: Ouderdomsverdeling van respondente

Tabel14: Huwellkstatusverdeling van respondente

I

1 Geslag II % I
1Manlik II 50.5 I

1Vroulik II 49.5 I

Taalgroep %

Afrikaans 54.7

Engels 22.1

Xhosa 3.2

Tswana 7.4

Zulu 7.4

Venda
1

2.1

Sotho II 3.2

1 Ouderdomsgroepe %

1 <18 6.3

118-25 20.0

126-40 42.1

141-55 23.2

1>55 8.4

Huwellkstatus II %

Enkel 32.6

Getroud 54.3

Weduweelwewenaar 1.1

Geskei 2.2

Woon saam 9.8
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Tabel15: Gemiddelde maandelikse huishoudelike inkomste van respondente

Tabel16: Werkstatus van respondente

Tabel17: Vervoersituasie van respondente

7.2.6 Vergelyking tussen Statistics South Africa CENSUS 2001 (GISspatial

data) en steekproefbevolking ten opsigte van taal en ras

Tabel18: Bevolklngsgroepvergelyking

I

Gemlddelde Maandelikse
(

%
HH-inkomste

I0 - R5000 II 28.7

IR5000-R15000 II 43.7

IR15000 - R20000 II 26.4

I R20000- R40000 II 1.1

I Werkstatus II % I
IWerkend II 70.2 I
IWerkloos II 9.6 I
IStudent II 18.1 I
I Pensionaris II 2.1 I

I Vervoersituasie II % I
I EieVervoer II 77.6 I

I Toegang tot vervoer II 22.4 I

Bevolkingsgroep
112001-statistiek 112001-Statis- II Steekproef-% II %..verskiltiek in %

Swart 1164,974 1132.53 1126,3 11-6.23

Kleurting 119,458 114.73 1121,1 1116.37

Asier 114,643 112.32 112.1 11-0.22
Blank 11120,688 II 6D.42 1150,5 11-9.92
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Tabe119: Taalgroepvergelyklng

Taal 112001-statlstiek 112001-statlstlekIn % II Steekproef-% Ilo/ verskil

Afrikaans 1154.008 127.03 1154.7 1127.67

Engels 1182.875 141.5 122.1 11-19.4

IsiNdebele 111.555 10.78 n.v.t. II n.v.t.

IsiXhosa 117.897 13.95 3.2 11-0.75

IsiZulu 1110.944 15.48 7,4 111.92

Sepedi 116.350 13.17 n.v.t. II n.v.t.

Sesotho 116.676 13.34 3.2 11-0.14
Setswana 1117.504 118.76 7,4 11-1.36

SiSwati 11891 110.45 IIn.v.t. IIn.v.t. I
1Thsivenda 114.628 112.32 112.1 11-0.22 I
IXitsonga 114.042 112.02 IIn.v.t. IIn.v.t. I

IAnder 112.295 111.15 IIn.v.t. IIn.v.t. I

7.2.7 Afleidings uit steekproefbevolking

7.2.7.1 Uit die volgende tabelle kan die afleiding gemaak word dat die

steekproefbevolking in aile vergelykende gevalle 'n ewekansige

steekproef verteenwoordig:

I Vergelyking

I Bevolkingsgroepverspreiding

I Taalverspreiding

I Geslag

I Ouderdom

I Werkstatus

Iinkomste

I Huwelikstatus

IVervoersituasie

II Tabelle

113.10en 18

116. 12 en 19

114en 11

115en13

118en16

I~
I~
I~

I
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7.2.7.2 Wat kleurlingindividue betref, verteenwoordig die steekproef 16.37%

(TabeI18) meer as die 2001-statistiek. Dit kan verklaarword uit die feit

dat Davidsonville, wat in die steekproefgebied val, die enigste

eksklusiewe kleurlingwoonbuurt is wat die kleurlinggetalle

noemenswaardigverhoog,maarwat verteenwoordigendis van die profiel

van hierdiegebied.

7.2.7.3 Wat taalgroepe betref (Tabel 19), word net sewe van die taalgroepe

verteenwoordig ten opsigte van die 2001-statistiek. Die taalgroepe wat

wel verteenwoordig word se verhouding ten opsigte van die 2001-

statistiek is goed.

7.2.7.4 Die biografiese inligting ten opsigte van geslag is baie goed (SO/50) en

ten opsigte van die ouderdomme, huwelikstatus en werkstatus is daar

geen noemenswaardige afwyking nie. Ten opsigte van vervoer, blyk dit

dat drt nie enige probleem kan veroorsaak met die oog op kerkbesoek

nie.

7.2.7.5 'n Finale gevolgtrekking kan gemaak word dat die steekproef 'n goed

gebalanseerdeen ewekansigesteekproefis.

7.2.8 Vrae op grond van basisteoretiese perspektiewe in Afdeling 1

Op grond van die basisteoretiese perspektiewe wat in Hoofstuk 5 gelys is (kyk 5.3-

5.5), is 'n vraelys met 16 vrae (uitgesluit onderafdelings) vir gebruik in die

steekproefbevolking opgestel. Die vrae wat in die vraelys gebruik is, word

vervolgens kortliks toegelig. Verwysings na die gevolgtrekkings en basisteoretiese

perspektiewe in Afdeling 1 (vgl. 5.3 - 5.5) wat die betrokke vraag begrond, word in

hakies aangebring. In sommige gevalle is ook, ter wille van groter duidelikheid,

spesifieke verwysings na paragrawe in vorige hoofstukke aangebring.

I
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7.2.8.1 Vrae wat gehandel het oor die verhouding Hoof-en-liggaam

Die volgende vrae is na aanleiding van die basisteoretiese perspektiewe van

Hoofstuk 2 oor die verhouding Hoof-en-liggaam gestel (Afdeling B). Die vrae is

gestruktureer onder die hoof Oorsprong en roeping. Met oorsprong word verwys na

Christus as Hoof en oorsprong van geloof en die kerk se antwoord daarop as

roeping. Metdie formuleringvan die vrae is die volgendein ag geneem:

. Die onbekende faktor van wie op die markplein die vrae gaan beantwoord.

. Om sensitiwiteit te openbaar en nie emosionele spanning te veroorsaak nie.

Om die rede is die vrae baie eenvoudig geformuleer en is Afdeling A se vrae

eers aan die einde van die onderhoud gevra.

. Vermyding van kerk en geloofstaal wat vreemd kan wees.

Om bogenoemde redes was vyf van die nege vrae in hierdie afdeling oop en

ongestruktureerde vrae. Met behulp van Vraag 1a is gepoog om die persoon met

wie onderhoud gevoer word op sy/haar gemak te stel, maar terselfdertyd

instemming te kry oor die belang en noodsaak van godsdiens (religie). In Vraag 1b

is hy/sy geleentheid gegee om sy/haar bepaalde oortuiging oor die noodsaak van

godsdiens al dan nie, uit te spreek. Vraag 2a was voorbereidend op 'n moontlike

persoonlike verbintenis in Vraag 2b ten opsigte van godsdiens.

Met behulp van Vraag 3 is gepoog om die bevindings van 5.3.1.1 I 5.3.1.2 en

5.3.1.3 te toets met 'n oop vraag - om sodoende te probeer vasstel of die outoriteit

van Christus as Hoof en die roepingsverantwoordelikheid van die gelowige as

liggaam van Christus erkenning kry. Moontlike erkenning van die outoriteit van

Christus sal in antwoorde na yore kom wat Jesus Christus erken as die enigste

grond van geloot. Moontlike roepingsontrou sal na yore kom in antwoorde wat

I
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daarop dui dat die begronding van geloof gelee is in die doen van goeie dade,

godsdienstige handelinge, nakoming van wette en reels of ervaring.

Met behulp van Vraag 4 is gepoog om die bevindings in 5.3.1.4 en 5.3.1.5 te

kontroleer deur vas te stel of die versoening met die "Hoof", Jesus Christus, sigbaar

manifesteer in die liggaam. Dit kan na vore kom waar en wanneer die liggaam die

versoening uitleef op konsekwante, geloofwaardige en betroubare wyses.

Met Vraag 5a en 5b word vasgestel wat respondente se kerklike verbintenis is, om

te kom by Vraag 5c en die bevindings in 5.3.1.6 en 5.3.1.7 te kontroleer met die

ervaring wat mense van die kerk het. Positiewe ervarings kan beteken dat die kerk

as versoende gemeenskap lewe an so 'n sigbare manifestasie aan die wereld is van

die Hoof se dienende heerskappy. Die bevindings rondom kerk kan dan

gekontroleer word met bevindings van Christene (Vraag 4).

7.2.8.2 Vrae wat gehandel het oor merktekens van die kerk

Die volgende vrae is gestel oor merktekens van die kerk as uitdrukking van die

missionere identiteit van die kerk (Afdeling C). Die vrae is gestruktureer onder die

hoof Merktekens. AI die vrae in die afdeling is gestruktureerde vrae met

alternatiewe keusemoontlikhede.

Vraag 6 toets die basisteoretiese perspektief dat eenheid as merkteken uitdrukking

is van 'n missionere ekklesiologie as identiteit van die kerk (vgl. 5.4.2.1, 5.4.2.2 &

5.4.3.1; asook 3.3.2.4). Die konteks waarin die keusemoontlikheid gegee is, is

belangrik vir die onderwerp van die studie en kan aantoon of multikulturaliteit vir

gelowiges in hulle ervaringswereld 'n bedreiging inhou ten opsigte van multikulturele

kerkplanting.

I
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Vraag 7 toets die basisteoretiese perspektief dat heiligheid as merkteken 'n

uitdrukking is van die missioner-ekklesiologiese identiteit van die kerk (vgl. 5.4.2.1,

5.4.2.2,5.4.3.2 & 5.4.3.7; asook 3.3.3.4). Heiligheid is in die vraag voorgestel met

die begrip integriteit. Die rede hiervoor is dat heiligheid as "kerktaal" verwarrend

kan wees en ervaar kan word as 'n statiese begrip. Integriteit beteken volgens

Labuschagne et al. (1999) om "integer" te wees. "Integer" beteken "opreg,

onbesproke, onkreukbaar, onomkoopbaar, met integriteit". Die ICC (Doxa Deo

Inner City Campus), wat 'n multikulturele bediening in die ou Bosmanstraat-N.G.

Kerk is, formuleer een van hulle missies as: "a Passion for integrity". Daaronder

word verstaan: "a Respect for the holiness of God and a hatred for sin". Die

gebruik van integriteif' is 'n dinamiese begrip wat daarom goed uitdrukking gee aan

die betekenis van heiligheid (vgl. 3.3.3.4).

Vraag 8, 9a en 9b toets die basisteoretiese perspektief dat katolisiteit en

apostolisiteit uitdrukkings is van die missioner-ekklesiologiese identiteit van die kerk

(vgl. 5.4.2.1, 5.4.2.2, 5.4.3.5 & 5.4.3.6; asook 3.3.4.4). Vraag 8 gee meer

uitdrukking aan katolisiteit en Vraag 9a en 9b aan apostolisiteit.

7.2.8.3 Vrae wat gehandel het oor bedienings van die kerk

Die volgende vrae is gestel oor bedienings van die kerk as uitdrukking van die

missionere identiteit daarvan (Afdeling D).

Die vrae is gestruktureer onder die hoof Bedienings. Die vrae is as geslote vrae

(11a, 11b, 11c, 13a, 13b, 13c, 14a, 14b, 15a, 16a & 16b) met keusemoontlikhede

en oop vrae (10, 11d, 12 & 15b) gestruktureer.

I
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7.2.8.4 Vrae wat gehandel het oar bedienings in die kerk

Vraag 10, 11a, 11b, 11C, 11d en 12 toets die basisteoretiese perspektiewe op

K~puYl1aen AElTouPYlaas gebeurtenisse waarin die ontmoeting tussen Christus as

Hoof en sy kerk as liggaam plaasvind deur bemiddeling van die Woord (vgJ.5.5.1,

5.5.2, 5.5.5.1 & 5.5.5.2; asook 4.4.5 & 4.5.3). Vraag 11d dien as motivering en

kontrole vir Vraag 11C-en kan aantoon of daar 'n bereidheidis om meer kulturete

akkommodeer. Vraag 12 kan dui op die dieper beskouinglbegrip van aanbidding

(>\ElTouPYla)as gebeurtenis, wat verband hou met die daaglikse lewe en

uitdrukking is van gesindhede soos blydskap en vrede, eerder as die nakoming van

reels.

Vraag 13a, 13b en 13c toets die basisteoretiese perspektiewe op 'n faset van

K~puYl1a,naamlikOloaaKWas gebeurtenis -wat gerigis op kennisen vaardigheid

met die Woord (vgJ. 5.5.1.5 & 5.5.5.1; asook 4.4.4.3).

Vraag 14a en 14b toets die basisteoretiese perspektiewe op twee fasette van

K~puYl1a,naamlik EuayycAl'wen l1apTUpEWas die inhoud en uitwerkingwat die

Woordhet op gelowiges(vgl.5.5.1.3 &5.5.1.4; asook 4.4.2.3 &4.4.3.3).

Vraag 15a en 15b toets die basisteoretiese perspektieweop KOlvwvlaas vrug van

gelowiges se bemoeienis met die opdrag van die evangelie in onderlinge

ondersteuning, wat dien as basis vir gelowiges se uitreikingna die wereld (vgl.

5.5.3 asook 4.6.1.3). Vraag 15b as oop vraag, gee geleentheidvir die respondent

om te aan te duiof KOlvwvlaverstaan wordas een van die volgendebasisteoretiese

perspektiewe op KOlvwvla:

I
---- - - -- -
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. Mense wat saam glo, doen ook saam.

. Ware gemeenskap is meer as 'n gevoel van saamwees. Ons is saam omdat

ons saam werk.

. Dit Ie 'n basis vir oorvloediger Jiefde en samewerking in die wereld.

. Dit gee geleentheid vir die uitlewing van eenheid.

. Dit veronderstel saamstaan teen die aanslag van die wereld.

. Gelowiges se saamwees is verkondiging aan die wereld.

Vraag 16a en 16b toets die basisteoretiese perspektiewe op oWKovlaas suiwere

vorm van naasteJiefde, wat gerig is op almal in nood (vgl. 5.5.4 asook 5.5.5.4).

7.2.9 Resultate van die vraelys getabelleer

Die metode van behandeJing van die bevindings sal die volgende wees:

. Aile vrae word volgens afdeJings in kronologiese volgorde behandel en na

die aanbieding van die resultate sal 'n samevatting gegee word en konklusies

getrek word.

. Geslote vrae se antwoorde word in tabelvorm weergegee.

. Oop vrae se antwoorde word in kategoriee ingedeel, wat 'n weerspieeJing is

van die antwoorde wat ontvang is en van hoe dit basisteoretiese bevindings

verteenwoordig. Die bevindings word ook in tabelle weergegee.

. In die Jig van die onderwerp van hierdie navorsing, waarin kulture 'n

belangrike rol speel, is al die antwoorde ook in terme van tweerigting-

frekwensietabelle met bevolkingsgroepe sowel as geslag verwerk - en sal

dit, waar van toepassing, in tabelle en/of grafieke weergegee word. In die Jig

daarvan dat net twee Asiers vraelyste ingevul het, sal bevindings rondom

I
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Asiers nie verwerk word nie - dit word nie as statisties verteenwoordigend

beskou nie.

. Aile kruiskorrelasies word ook volgens die Phi-koeffisient beoordeel om vas

te stel of korrelasies verbande uitwys. In gevalle waar sterk verbande na

vore kom, word dit in tabelle weergegee en bespreek.

. Waar die frekwensie van vermiste antwoorde (vrae wat nie deur 'n

respondent beantwoord is nie) 'n noemenswaardige uitwerking op die

resultate kan he, sal dit weergegee en bespreek word.

. Kruiskorrelasies sal gedoen word met bevindings van Statistics South Africa

CENSUS 2001 (GIS spatial data) waar dit van toepassing is, sowel as met

die bevindings en vergelykende tabelle van die NG Kerk Wes-Transvaal (NG

Kerk W.Tvl.) se studie oor die ontwikkeling van godsdienste in Suid-Afrika

vanaf 1911 tot 2001.

. AI die getalle word in persentasies weergegee.

7.2.9.1 Afdeling B: Oorsprong en roeping

Vraag 1a. Belangvan godsdiens:
Tabel20

Nee II 14.74

Ja II 85.26

Vraag 1b. Motivering:
Tabel21

1 onbelangrik

1 belangrik

119.47

1187.37

I

- - -- --
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Vraag 3.

~.
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Christenskap:
Tabel24

Tabel 25 Kruiskorrelasie van Kategorie 1 en 5 met 2,3, en 4

1 Kategorie 1 en 5

Kategorie 2,3,4

1127.06 I

1172,94 I

I

---

Vraag 2a. Gelowig:
Tabel22

INee 1[2?,9

IJa 1(82.1...

Vraag 2b. Geloof:

Tabel 23

IChristen 1178.95 I

IAnder 113.16 I

lonbeantwoord 1117.89 I

I Geloof in Christus 1125.27 I
1Doen goeie dade 1125.27 I
IGodsdienshandelinge 1117.58 1

I Wette en reels 119.89 I

1Ervaring 1115.38 1

IAnder 116.59 1
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Tabel 26 Tweerigting-frekwensietabellemet bevolking

Vraag4. Ervaring van Christene:
Tabel27

Tabel 28 Tweerigting-frekwensietabel met bevolking

Vraag Sa. Lidmaat:

Tabel29

I Ja II 91.6

INee II 8.4

I
- ------------ - - -

I 111 112 113 114 115 116 I
IWit 1129.79 1119.15 1117.02 118.51 1117.02% 118.51 I
IKleurling 1123.53 1147.06 1117.65 1111.76 110.00 110.00 I
ISwart 1120.00 1124.00 1120.00 1112.00 1116.00 118.00 I

I Geloofwaardig,ens. 1176.34 I
I Ongeloofwaardig,ens. 1111.83I
1Geen 1110.75 I
IAnder 111.08 I

I II 1 ID:JD:JCTI
I Wit II 78.26 1113.04II 8.70 IITQQJ
I Kleurling II 70.00 1115.00II 10.00IITQQJ
I Swart II 84.00 I[TIQJ I 12.00 IITQQJ
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Vraag 5b. Denominasie:

Tabel30

Tabel 31 Tweerigting-frekwensietabel met bevolking

Phl-koeffislent - 0.89

I

---

1 112004 112001 (NG Kerk)

1 Gereformeerd II 31.5S 119

I Anglikaans 115.26 114.S

I Metodiste 110.00 119.2

IPresbiteriaans/Baptiste/Kongregasionaliste 114.21 114.7

I Luthers 116.32 113.2

I Rooms-Katoliek 116.32 IIS.9

I Charismaties/Pentekostalisties 1114.74 /17.3

I Afrika-onafhanklik 1110.53 1140.S

I Ander 1112.63 1112

1Geen IIS.42 110.00

I
Wit

II Kleurling II Swart

I Gerefeformeerd
52.0S

1110.00 1112.00

I Anglikaans
4.17

115.00 Ils.oo

I Metodiste
n.v.t.

II n.v.t. II n.v.t.

I Presb.lBaptiste/Kongreg.
4.17

1110.00 110.00

I Luthers
6.25

1110.00 114.00

I Rooms-Katoliek 116.25 1115.00 110.00

ICharismaties/Pentekostalisties Ils.33 1120.00 1124.00

I Afrika-onafhanklik 1112.50 1115.00 1140.00

1Ander 1112.50 1120.00 IIS'OO

I Geen 116.25 1110.00 114.00
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Vraag Sc. Persepsie, Christelike kerk:
Tabel32

Tabel 33 Tweerigting-frekwensietabel met bevolking

Tabel 34 Korrelasie: Vraag 4 met Vraag5c

Phl-Koifflslint - 0.89

7.2.9.2 Afdeling C: Merktekens

Vraag6. Eenheidvan gelowiges:

Tabel35

I Selfde kultuur en agtergrond

ISelfde geloofsoortuigings

II
II

6.3

93.7

I
------------ --- -

I Positief 1176.84 I

I Negatief 119.47 I

I Geen kommentaar 1110.53 I

I Ander 113.16 I

IIWit IIKleurling IISwart

Positief 1179.17 1165.00 1188.00

Negatief 1112.50 1110.00 114.00
Geen kommentaar 116.25 1115.00 118.00
Ander 112.08 1110.00 110.00

I II Positief II Negatief II Geen kommentaar II Ander I

I Geloofwaardig, ens. 1184.51 115.63 117.04 112.82 I

I Ongeloofwaardig, ens. 1136.36 1136.36 1118.18 119.09 I

I Geen 1160.00 1110.00 1130.00 11°.00 I

I Ander 11100.00 110.00 11°.00 11°.00 I
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Tabel 36 Tweerigting-frekwensietabelmet bevolking

Vraag7. Integriteit (heiligheid)
Tabel36

I Om te voldoen aan 'n stel reels en regulasies

IOm 'n lewe te leef wat iIIustreer waarin ek glo

I(
I(

24.2

75.8

Tabel 37 Tweerigting-frekwensietabel met bevolking

Tabel 38 Tweerigting-frekwensietabel met geslag

Vraag 8. Kulturele sentiment:

Tabel39

I Soortgelyke kultuur en agtergrond

IGeen voorkeur

I(
II

13.7

86.3

Tabel40 Tweerigting-frekwensietabelmet bevolking

I

I IIWit IIKleurling IISwart I
I Selfdekultuurenagtergrond 114.17 1115.00 114.00 I
ISelfdegeloofsoortuiging 1195.83 1185.00 1196.00 I

I IIWit II Kleurling II Swart I
IOmte voldoenaan'nstelreelsenregulasies 1127.08 1125.00 1112.00 I

IOm'nlewete leefwat iIIustreerwaarinekglo 1172.92 1175.00 1188.00 I

I IIVroulik II Manlik I
IVoldoenaanreels 1112.77 1137.78 I
ILeefgeloof 1187.23 1162.22 I

I IIWit IIKleurling IISwart I
ISoortgelykekultuur 1114.58115.00 1116.00 I
IGeenvoorkeur II85.42 II95.00 1184.00 I
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Tabel41 Korrelasie vraag 6 met vraag 8

Phl-Koiffisient - .27

Vraag 9a. Gemeenskap:

Tabel42

I Belangrik IrnTI
I Niebelangrik I[]TI

Vraag9b. Fokus:

Tabel43

7.2.9.3 Afdeling D: Bedienings

Vraag 10. Aanbiddingsdiens:

Tabel44

i
-- -- -- -

I

I IISoortgelyke kultuur II Geen voorkeur I

I SeltdekultuurII
50.00

II
50.00 I

I Seltdegeloot II
11.24

II
88.76 I

I Verspreiding van geloot en gelootswaardes II 13.3 I
I Opheffing en behoeftes van gemeenskap II 38.9 I
I Beide bogenoemde II 47.8 I

IFormele geleentheid 1125.26% I

I Gebeurtenis 1166.32% I

IWeetnie 115.26% I

IAnder 113.16 I
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Tabel 45 Tweerigting-frekwensietabel met bevolking

Tabel 46 Tweerigting-frekwensietabel met geslag

Vraag 11a. Bywoning:

Tabel47

I Bygewoon

I Nog nie bygewoon nie

1187.1%I
1112.9%I

Vraag 11b. Aanbieding:

Tabel48

ITevrede
I Nie tevrede

I(
I(

97.5%

2.5%

Vraag 11c. Akkommodeer kultuur:

Tabel49

I Steeds bywoon

I Nie meer bywoon nie

II 93.6%
II 6.4%

~

a I

I 111 112 113 114 1

I Wit \127.08% 1162.50% 116.25% 114.17% 1

1 Kleurling 1125.00 % 1165.00% 115.00% 115.00% I

1 Swart 1124.00% 1172.00% 114.00% II 0.00% 1

I II Formeel II Gebeurtenis II Weet nie II Ander I

I Vroulik 1114.89 1176.60 112.13 I
I Manlik 1113.33 1144.44 118.89 1133.33 I
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Tabel 50 Tweerigting-frekwensiemodel met bevolking

Vraag 11d. Hoekom?

Tabel51

Tabel 52 Tweerigting-frekwensiemodel met bevolking

Vraag 12. Verwagting,erediens:

Tabel53

I

I II Nie bywoon II Bywoon I

IWit 1113.16 1186.84 I

I Kleurling II 0.00 11100.00 I

I Swart 110.00 11100.00 I

I Regte ding 1188.75% I

I Nie regte ding 118.75% I
I Ander 112.50% I

I II

Regte ding

II Nie regte ding II

Ander

I

I

Wit

II

60.24

II

12.50

II

27.08

I

I

Kleurling

II

85.00

II

5.00

II

10.00

I

I

Swart

II

84.00

II

0.00

II

16.00

I

11. God en/of Woord sentraal 1129.47 1

12. Mens en belewing sentraal 1144.21 I

13. Albei bogenoemde 1114.74 I

14. Geen antwoord 113.16 I

15. Ander 118.42 I
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Tabel 54 Tweerigting-frekwensietabel met geslag

Tabel 55 Tweerigting-frekwensiemodel met bevolkingsgroep

Vraag 13a. Kennis:
Tabel 56

I Meerkennis I~

I NiemeerkennisI~

Tabel 57 Tweerigting-frekwensietabel met bevolkingsgroep

Vraag 13b. Vaardigheid:

Tabal58

1 Maar vaardigheid

1 Nie maer vaardighaid

I

I IIGod en Woord IIBelewing IIAlbei II Geen II Ander I
IVroulik 1129.79 1136.17 1123.40 114.26 116.38 1

I Manlik 1128.89 1151.11 116.67 112.22 1111.11 I

I IIGod en Woord II Belewing IIA'bei II Geen II Ander I
IWit 1127.08 1139.58 1116.67 112.08 1114.58 1

1 Kleurling 1125.00 1155.00 1110.00 115.00 115.00 1

1 Swart 1140.00 1144.00 1116.00 110.00 110.00 I

1 II Nie meer kennis II Meer kennis I

1Wit 1119.15 1180.85 I

1Klaurling 1130.00 1170.00 I

1Swart 118.00 1192.00 I
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Tabel 59 Tweerigting-frekwensietabel met bevolkingsgroep

Vraag 13c. Wyse:

Tabel60

Tabel 61 Tweerigting-frekwensiemodel met bevolkingsgroep

14a. Geloofsdeling:

Tabel62

I Deelisbelangrik II 89.4

I Niebelangrik II 10.6

Vraag 14b. Wyse:

Tabel63

I Deur te praat

I Deur te doen - manier waarop leef

II
II

56.6

43.4

I
-------

I IINiemeervaardigheidII MeervaardigheidI

IWit 1121.28 1178.72 I
IKleurling 1125.00 1175.00 I
ISwart 118.00 1192.00 I

Selgroep II 22.7

Predikinglleer II 26.7

SkooVklasbywoning II 2.7

Self II 5.3

Kombinasie II 42.7

I IISelgroep II Prediking II Klasse II Self II Kombinasie I
IWit 1124.23 1127.03 11°.00 115.41 1143.24 I

IKleurling 1146.67 116.67 116.67 11°.00 1140.00 I

ISwart 114.35 1139.13 114.35 118.70 1143.48 I
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Vraag 15a. Betrokke:
Tabel64

I Behoefte 101belrokkenheid

INie behoefte 101belrokkenheid nie

I(
II

87.2

12.8

Korrelasie: Vraag 14a en 15a

Tabel65

Phi-Koeffisient - 0.7

Vraag 15b. Hoekom:

Tabel66

Vraag 16a. Betrokke in gemeenskap

Tabel67

IBereidwillig Ie
I Nie bereidwillig II

91.5%
8.5%

I

---

I II BehoefteomgeloolIe deel II Geen behoefte I
I Omgelool Ie deel is belangrik 1180.00 1120.00 I

I Onbelangrik 114.76 1195.24 I

1Glo en doen saam 1142.39% I

I Meer as gevoel van saamwees 117.61% I

I Basis, oorvloediger lielde 113.26% I

I Uillewingvan eenheid 1113.04% I

I Saamstaan teen wereld 1111.96% I

I Verkondiging 119.78% I

I Ander 1111.96% I
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Vraag 16b. Hoe betrokke

Tabel68

I Help behoeftiges en diegene in nood

IDeel geloof

II
II

59.3

40.7

7.2.10 Beoordeling van resultate

Die beoordeling van die resultate van hierdie ondersoek word gedoen uit afleidings

volgens die getabelleerde resultate en sal in volgorde van vrae en afdelings

aangebied word. Aan die einde van elke afdeling sal 'n samevatting van bevindings

gemaak word.

7.2.10.1 Afdeling B: Oorsprong en roeping

Die afdeling wat handel oor vrae rakende die verhouding Hoof-en-liggaam is in vyf

vrae met onderafdelings gevra en die resultate wat bespreek word, is weergegee in

tabelle 20 - 34.

7.2.10.1.1 Daar bestaan 'n konsekwente verband tussen Vrae 1a, 1b, 2a en 2b,

wat bevestig dat die steekproefbevolking baie verteenwoordigend is

van Suid-Afrika se Christenbevolking. Volgens Statistics South Africa

CENSUS 2001 (GIS spatial data) is daar 79.8% Christene in Suid-

Afrika - en volgens hierdie ondersoek, 78.98% (vgl. Tabel 23). Die

resultate van hierdie ondersoek kan as verteenwoordigend gereken

word vir Suid-Afrika se omstandighede, maar in besonder van

stedelike gebiede soos die van Roodepoort.

I

- --- - - ---
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7.2.10.1.2 Vraag 3 handel oor die grondbeginsel van 'n Christen se geloot en

daarom oor sy verhouding tot Jesus Christus as Hoof van die kerl<.

Jesus Christus is Hoot van die kerk en daarom van elke gelowige (vgl.

5.3.1.1 en 5.3.1.2). Jesus Christus se Hootskap het 'n dienende

outoritere betekenis, omdat sy Verlossing vir die kerk 'n nuwe

verhouding van lietde tot Horn moontlik gemaak het. Hierdie

verhouding vind uitdrukking in gehoorsaamheid en selfverloening, wat

uitloop op roepingsgetrouheid (vgl. 5.3.1.3). Enige aanduiding dat die

mens sy geloot op enige vorm van verdienste bou, plaas 'n hindemis

in die gelowige se pad om sy identiteit in die Hootskap van Christus te

begrond, te beleet as 'n gawe en gehoorsaarn daarop te antwoord

(vgl. 5.3.1.1 tot 5.3.1.7).

Die resultate van Vraag 3 dui daarop dat slegs 25.27% Christene

erken dat Christenskap begrond is in geloot in Jesus Christus alleen

(Tabel 24). Indien geloot en ervaring van verlossing saamgevoeg

word, skuit die persentasie op na 27.06% (Tabel 25). Die erkenning

dat geloot begrond is in goeie dade (verdienste) is ook 25.27%, maar

wanneer die nakorn van godsdienstige handelinge, nakorn van wette

en reels bygereken word, skuit die persentasie op na 72.94% (Tabel

25).

In 'n verdere ondersoek deur rniddel van tweerigting-trekwensietabelle

met betrekking tot bevolking, is bevind dat begronding van geloot in

goeie dade by kleurlinge sterk na vore korn (47.06% - Tabel 26)

teenoor wit- (19.15%) en swartrespondente (24%).

'n Gevolgtrekking waartoe in hierdie ondersoek gekorn word is dat

daar 'n groot leemte bestaan in die begronding van geloot by

Christene, naarnlik dat Christus as dienende Hoot van die kerk aan

die kerk verlossing skenk uit genade. Die beskouing dat geloot

I
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7.2.12 Finale samevattings oor metateoretiese bevindings in algemene

bevinding, sterk- en swakpunte

7.2.12.1 Aigemene bevinding

Die resultate van hierdie ondersoek kan as verteenwoordigend

gereken word van Suid-Afrika (maar in besonder van stedelike

gebiede soos die van Roodepoort) se multikulturele samestelling

(7.2.6), as verteenwoordigend van Christene (7.2.10.1.1 & 7.2.10.1.3)

en van die diversiteit van denominasies wat Christene

verteenwoordig.

7.2.12.2 Same vatting: Skematisering van sterk- en swakpunte van

steekproefbevolking, as aanduiding van die gegewe situasie

I
----

Basisteoretiese Sterkpunte Swakpunte
beginsels

Christus as Daar bestaan waardering in Geloof van Christene is swak
Hoof die gemeenskap (veral by begrond in Christus as Hoof

swart-Christene) vir Christene (7.2.11.2).
en die kerk (7.2.11.3).

Eenheid Jesus Christusas Hoofstaan Eenheidsbelewingis begrondop
in die sentrumvan geloofsoortuiging,wat swak
eenheidsbelewing(7.2.11.4). begrondis in Christusas Hoof

(7.2.11.4).

Heiligheid Uitlewingvan geloof inJesus Wit-, kleurling-en
Christus is die grondslagin mansgelowigesse uitlewingvan
uitlewingvan heiligheid heiligheidis begrondin die
(7.2.11.5). nakomvan reels en regulasies

(7.2.11.5).
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~

., I

Katolisiteit Verskillende kulture, veral die Wit- en swartgelowiges is nie ten
van die kleurlingindividue, is volle akkommoderend teenoor

positief ingestel op ander kulture nie (7.2.11.6).
akkommodering van mekaar
I(7.2.11.6),

Apostolisiteit Openheid om die evangelie In die uitreiking met die
oor kulturele grense te evangelie is daar nie altyd 'n
verkondig (7.2.11.7). goeie onderskeiding tussen

geestelike en fisiese behoeftes
nie (7.2.11.7).

Ki)puya Die erediens word beleef as Kleurlingindividue -en mans in
'n ontmoeting tussen die algemeen- is meer ingestel
God/Woord en die mens op belewing in die erediens as
(veral by vrouens en op ontmoeting met God in die
swartmense) (7.2.11.8 & Woord (7.2.11.8 & 7.2.11.10).
7.2.11.9}. Kleurlingindividue is minder
Die Woord neem 'n sentrale ingestel op kennis en
plek in in die lewens van geloofsvaardighede as ervaring
gelowiges (veral ten opsigte (7.2.11.11).
van prediking by Swartmense is meer ingestel op
swartgelowiges). prediking en lering in 'n
Daar is 'n positiewe gerigtheid eredienssituasie as in selgroepe
om die Woord en (7.2.11.11 ).
geloofsoortuigings met ander Toerusting in geloofsdeling op
te deel (7.2.11.12). verbale en daadwerklik vlakke,

vereis toerustina (2.10.3.5),

AELTouPYLa Die erediens as Gereserveerdheid kom by die
toerustingsgeleentheid in witbevolking voor ten opsigte
gelowiges se ontmoeting met van ontmoeting met mekaar oor
God en met mekaar, het 'n kultuurgrense heen (7.2.10.3.2).
goeie staanplek onder aile Menslike belewing neem by
bevolkingsgroepe, veral kleurlingindividue -en mans in
onder die swartbevolking (vgl. die algemeen - 'n groter plek in
7.2.10.3.2). as sentraliteit van God en die

Woord (7.2.10.3.3).
,

Daar is 'n positiewe belewing Toerusting in onderlingeKOLVWVLa

van geloofsgemeenskap belewing en beoefening van
(7.2.11.13). geloofsgemeenskappe vereis

aandag-(7.2.10.3.6).

8LaKovLa Daar bestaan 'n positiewe 'n Sterker balans tussen

gerigtheid op dienslewering bediening van fisiese en
(7.2.11.13). geestelike behoeftes kan

ontwikkel word (7.2.10.3.7).



;z: Social Surveys (Pty)Ltd By/aag A

Inleiding

Hallo. My naam is Ek is 'n navorser vir 'n privaatorganisasie. Social Surveys. Ek is hier om u 'n paar vrae te vra in
verband met u houding ten opsigte van geloot en die kerk. Dit behoort nie meer as 20 minute van u tyd in beslag te neem
nie. U is onder geen verpligting om aan die studie deel te neem nie, maar indien u wel deelneem. word u versoek om
assebliet aile vrae so eerlik moontlik te antwoord. Daar is geen regte ot verkeerde antwoorde nie. al wat van belang is, is u
opinie. Indien u 'n vraag nie verstaan nie. vra my assebliet sodat ek dit beter aan u kan verduidelik. Indien u op enige
stadium voel dat u die onderhoud wit beeindig. staan dit u vI}' om dit te doen. Aile inligting wat u verskat sal as vertroulik
beskou en hanteer word en u salop geen manier gei"dentifiseer word nie - u identiteit sal slegs aan my bekend wees.

Afdeling A: Agtergrondinligtlng

Vraelysnommer:

Voorstad:

Respondent-inligting: Ouderdom: D Taalgroep:

Bevolklngsgroep:

Geslag:

Huwellkstatus:

Getal persone in huishoudlng oor naweek: D Getal families In huishoudlng: D
Maandelikse hulshoudellke
inkomste:

Werkstatus: Werkend Werkloos Huisvrou

Pensionaris Ander, speslflseer:

Hoof vervoermlddel: Iprlvaat D PubllekevervoerD

Indlen prlvaat: IElevervoer DTOegangtotvervoerD

Afdeling B: Oorsprong en roeplng

1a. Dink u dit is belangrik om aan 'n geloof te behoort?

1b. Hoekom S8 u so?

- ---------

o-R5000 R15001-R20000 R40001 -R60000

R5001-R15000 R20001 -R40000 > R60000



--

2a. Is u gelowig?

2b. Indien ia, tot watter geloot behoort u?

3. Na u mening,wanneer is 'n persoon'n Christen?

4. Wat is u algemeneervaring van Christene?

Sa. Was u ooit/is u 'n lidmaat van 'n Christelike kerk?

5b. Indienia, watter kerk?

5c. Indien ia, wat is u persepsie/opinie met betrekking tot die Christelike kerk? M.a.w. hoe ervaar u die kerk?

Afdeling C: Merktekens

6. In u opinie, waama verwys die term "eenheid van gelowlges"? Mense met dieselfde kultuur en agtergrond

Mense met dieselfde geloofsoortulging

7. In terme van geloot, wat betekendie woord "Integritelt" vir u?

Om te voldoen aan die reels en regulasies van my geloof

Om 'n lewe te leef wat iIIustreer waarin ek glo

8. Wat is u kulturelesentimente met betrekkingtot u geloof?

Wanneer ek In 'n plek van aanbldding Is, wi! ek dit deel met mense met soortgelyke agtergrond en kultuur as ek

Ek het geen voorkeur met betrekklng tot die agtergrond en kultuur van dlegene wat saam met my aanbld nle

9a. Dink u geloofsinstansies het 'n belangrike rol in die gemeenskap?

9b. Indien ia, wat dink u behoort die fokus te wees? Die versprelding van geloof en geloofswaardes

Opheffing en die behoeftes van die gemeenskap

Albel

Afdeling D: Bedienings

10. Na u mening,wat is 'n "aanblddlngsdlens"?



11a. Het u al ooit 'n aanbiddingsdiensbygewoon? ~
11b. Indienja, was u tevrede met die wyse waarop dlt aangebied Is? ~
11c. Indlen die aard van die dlens sou veranderom 'n breer groep van menseJkulturete akkommodeer,sou u dit

steeds bywoon?

11d. Hoekomsa u so?

12. Wat verwag u van 'n aanblddingsdiens?

13a. Sou u graag meer kennls wou verkry met betrekklng tot u geloot?

13b. Sou u graag meer vaardlghede wou bekom om u geloof beter te kan uitleet?

13c. Indien u ja geantwoord het met betrekking tot 13a of 13b, op watter wyse sou u verkies?

Deur selgroepe

Skooilldas bywonlng

Deur dlenste/predlklng/leringe

Self 'n Komblnasle van die genoemde metodes

14a. ~ink u dit is belangrik om u geloot met ander te deel?

14b. Indien ja. wat dink u is die beste manier om dit reg te kry?

Deur met ander oor my geloof te praat

Deur die manler waarop ek my lewe leef

15a. Het u 'n behoefte om by ander wat u geloof deel, belrokke Ie raak?

15b. Hoekom sa u so?

16a. Is u bereld om betrokke te raak In u gemeenskap?

16b. Indien ja. hoe sal u verkies om betrokke Ie raak?

Ek sal graag behoeftlges en dlegene In nood wi! help

Ek sal graag my geloof met ander wi! deel

Verklaring deur onderhoudvoerder (teken wanneer onderhoud voltooi is)
Ek verklaar hiermee dat hierdie 'n ware onderhoud is en dat die onderhoud volledig met die respondent gevoer is.

Geteken: Naam:
(Handtekening) (datum)

Toeslghouer: Toesighouer naam:
(Handtekening)

--



,/\./ Social Surve ) Ltd By/aag B

INTRODUCTION

Hello. My name is I am a researcher working for a private research company called Social Surveys. I am here to
ask you a few questions about your attitude towards religion and places of worship that will not take more than 20 minutes

of your time. You are under no obligation to take part in the study but if you do, please answer the questions as honestly as
possible. There are no right or wrong answers, please feel free to respond as you wish. If you do not understand a
question, please say so and I will be happy to explain in more detail. If you want to end the interview at any time, please do
not hesitate to tell me so. All information I get from you will be kept confidential and will only be used for the purpose of this
study. Your identity will not be known to anyone but myself.

Section A: Background Information

Questionnaire number:

Suburb:

Population group:

Details of the respondent: Age: Language:

Gender:

Marital status:

No. of people in household over weekends: D No. of families in household: D
Monthlyhousehold income:

Employment status: Employed Unemployed

Other, specify:

Housewife

Pensioner

Mainmode of travel:
I Private D

If private: Own transport Access to transport

Section B: Origin and Calling

1a. Do you think it is important to belong to a religion?

1b. Why do you say that?

2a. Are you religious?

o. R5000 R15001 -R20000 R40001 -R60000

R5001 . R15000 R20001 -R40000 > R60000



2b. If yes, what religiondo you belong to?

3. When would YOU say a person is a Christian?

4. What is your general perception of Christians? In other words, how do you experience them?

Sa. Have you ever been a member / been involved in a Christian church?

5b. If yes, what church?

5c. If yes, what is your perception/opinion of the Christian church? In other words, how did/do you experience the church?

Section C: Marks

6. In your opinion, what does the term "unity of believers" refer to? People of the same culture and background

People with the same religious beliefs

7. In terms of religion,what does the word "integrity" mean to you?

To adhere to a set of rules prescribed by my religion

To live a life that Illustrates what I believe

8. What are your cultural sentiments with regard to your religion?

When I go to a place of worship I would like to worship with people of similar culture and background

I have no preference with regard to the culture and background of those who worship with me

9a. Do you think religious institutions have an important role in the community?

9b. If yes, what do you think the focus should be? To focus on spreading religious beliefs and values

To focus on the upliftment and needs of the community

Both of the above

Section D: Ministries

10. What do you understanda worship service to be?

11a. Have you ever attended a worship service?



--- --

11b. If yes, were you satisfied with the way it was conducted? ~
11c. If the nature of the service should change to accommodatea broader group of people/cultures,would you

still attend the service?

11d. Why do you say that?

12. What do you expect from a worship service?

13a. Would you like to obtain more knowledge (facts) in terms of your religion?

13b. Would you like to obtain more skillslknow-how on how to live out your religious beliefs?

13c. If yes to either 13a or 13b, how would you prefer to obtain that?

Through cell groups

Attending school' classes

Through sermons' preaching' teaching

By myself Through a combination of the mentioned options

14a. Do you think it is important to share your religion with others?

14b. If yes, what do you think is the best way to achieve that?

Through preachlngltalklng to others about my faith

Through the way I live out my faith

15a. Do you feel the need to get involved with other believers?

15b. Why do you say that?

16a. Are you prepared to get involved in the community?

16b. If yes, how would you like to become involved?

I would like to help others in need

I would like to share my faith with others

Interviewer Pledge (to be signed when interview has been completed)
I hereby certify that this is a true interview. It has been completed in full with the respondent.

Signed: Interviewer name:

(Interviewer's signature) (date)

Back-checked by: Supervisor name:
(Supervisor's signature)



AFDELING2 - EMPIRIESE KOMPONENT

HOOFSTUK 8: FORMULERING VAN METATEORETIESE
PERSPEKTIEWE

8.1 Inleiding

Die doel van hierdie hoofstuk is om al die metateoretiese bevindings ten opsigte

kerkplanting, multikulturaliteit en die empiriese bevindings, saam te vat.

8.2 Samevattingvan kerkplanting

8.2.1 Navorsing vanuit die Nuwe-Testamentiese missionere konteks -soos

in hierdie studie aangetoon (vgl. Hoofstukke 2-5) - kan bepaalde

bydraes lewer ten opsigte van missiologiese en ekklesiologiese

perspektiewe en beginsels rakende kerkplanting, sonder dat Nuwe-

Testamentiese gedeeltes as bloudruk gebruik word (vgl. 6.2.5.1).

8.2.2 Kerkplantingsinisiatiewe in die geskiedenis is gewoonlik vanuit een

van twee agtergronde ge"inisieer: 6f deur teologiese vertrekpunte, 6f

omstandighede wat dit noodsaak. In gebiede waar kerke as gevolg

van monokulturele omstandighede ophou bestaan het, kan

herplanting van 'n multikulturele kerk oorweeg word (vgl. 6.2.5.2).

8.2.3 Regstelling van die CGM se uitgangpunte is daarin gelee dat die hele

Nuwe Testament vanuit sy Ou-Testamentiese openbaringslyne

ondersoek moet word vir missioner-ekklesiologiese beginsels.

Prinsipiele besinning oor die planting en funksionering van kerke

vanuit basisteoretiese perspektiewe is noodsaaklik. Met goeie

I
-- ----
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8.2.4

8.2.5

8.2.5.1

396

oordeel kan gebruik gemaak word van die materiaal van CGM en sy

nuanseringe (vgl. 6.2.5.3).

In die lig van bogenoemde ondersoek na kerkplanting kan die

volgendedefinisieas werksformulegeformuleerword: Kerkplantingis

waar en wanneer 'n kerk of kerke as missionere handeling 'n kerk

plant op grond van missioner-ekklesiologiese beginsels, in

omstandighedewaardie konteksduidelik verrekenword(vgl.6.2.5.4).

Van elke bestaande bedieningsmodel kan met goeie oorwegings en

sensitiwiteit vir behoeftes in 'n bepaalde gemeenskap en konteks,

elemente oorgeneem word wat kreatief toegepas kan word in nuwe

ontwikkelende kulture - maar elke model sal goed gefundeer moet

wees op missioner-ekklesiologiese beginsels vanuit die Skrif en

kontekstuele merkers (sien 6.2.5.5, 6.2.5.6, 6.2.5.7 en 6.2.5.8).

Same vatting van die WCC-model (vgl. 6.2.4.1.1.3)

. Om 'n groot sensitiwiteit te openbaar vir "soekers" is nie noodwendig

verkeerd nie, maar elke faset van die bediening van die gemeente behoort

hierdie sensitiwiteit te openbaar, om sodoende elke soeker en gelowige as

ewe belangrik in die oe van God te kommunikeer.

. Die wce het die gesag van die Skrif as basis en het uitstekende materiaal

geskep wat deur gemeentes gebruik kan word vir toe rusting. Indien van

materiaal en elemente van die WCe-model gebruik gemaak word in ander

bedienings, sal met groot versigtigheid gehandel moet word om seker te

maak dat die elemente in die nuwe konteks goed ge'intemaliseer is.

I
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. Erkenningmoet gegeeword vir die feit dat die wee groot getalle mense na

Christus gelei het. Hulle missioneregerigtheid lewer vrugte en kan op baie

elementevan hullebedieningnagevolgword.

. Die wee leer dat liefde prakties uitgeleef moet word. In die praktiese

uitlewing van liefde teenoor die wereld vind kragtige verkondiging van die

liefde van Christus plaas. Bedienings gerig op die wereld lewer sukses en

is navolgingswaardig.

. Die wee skep praktiesestrategieeen kategorieewat gemeenteskan help

om meer effektief te wees in die implementering van 'n dissipelmaakproses.

8.2.5.2 Samevatting van die PDC-model (vgl. 6.2.4.1.2.3)

. Hoewel groot waardering getoon kan word vir poe se werk, behoort krities

gekyk te word na Warren se fundering van die vyf doelstellings. 5uiwer

bediening behoort altyd begrond te word vanuit suiwer basisteoretiese

beginsels. 50 behoort bedienings in die kerk te steun op begronding van die

vier bedienings: K~puYl-La, AELTouPYLa, KOLVwvla en oLaKovla (vgl.

Hoofstuk 4).

. Om soos Warren te beweer dat die Groot Gebod en die Groot Opdrag alles

omvat van wat 'n kerk behoort te wees en behoort te doen, is 'n te sterk

aanleuning by die eGM se hermeneutiese vertrekpunte van sekere

5krifgedeeltes -wat verdag is - en kan met goeie reg as te fundamentalisties

beskou word (vgl. 6.2.3.2.3).

. Warren se POG-model heg verkeerde betekenis aan KOLvwvladeur dit net

aan die opdrag "doop hulle" te koppel en nie ook aan die trinitariese

I

-- ---
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doopformule nie (vgl. Pretorius, 2004:291 e.v.). Die inhoud van KOLVWVlU

word in 'n groot mate korrek uitgebou deur die doelstelling "fellowship".

8.2.5.3 Same vatting van die selkerkmodel (vgl. 6.2.4.1.3.3)

. Die selbeginselvan die selkerkmodelis baie goed ontwikkelen begrond en

het die ruimte geskep vir die meeste tradisionele en vemuwingsbedienings

om die model te inkorporeer by 'n bestaande model.

. Die selkerkmodel bied 'n missionere basis aan gemeentes vir evangelisering

en kan met die regte dinamieke suksesvol toegepas word.

. Die selkerkmodel se fokus op verhoudings eerder as programme, word

wereldwyd erken as 'n belangrike kenmerk van 'n groeiende kerk (vgl.

Callahan, 1983:35-41).

. Die selmodel is daarvoor bekend dat hy leierskap en gawebronne maklik

identifiseer en toerus (Callahan, 1983:41-55).

8.2.5.4 Same vatting van die postmodernisme (vgl. 6.2.4.1.4.3)

. Kerke en kerkleiers sal bereid moet wees om gelowiges te betrek om via

oopgesprek en 'n oopsisteembenadering, sonder vrees vir veroordeling, tot

besluite te kom wat eienaarskap van 'n nuwe gemeente met unieke

bedienings kan aanvaar.

. Openheid tot spiritualiteit is meer 'n geleentheid as 'n bedreiging, want s6

word 'n ruimte geskep waarin 'n nuwe, multikulturele spiritualiteit kan
ontwikkel.

~

. I
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. Kommunikasie van die waarheid van die evangelie moet eerder verhalend

wees as dogmaties. Sodoende word baie verskille in vertrekpunte

geakkommodeer en ruimte geskep vir deelname.

. Gemeenskap is belangrik omdat God 'n God van gemeenskap is en uitreik

na die mens sodat hy deel kan wees van die goddelike gemeenskap. Die

postmodemisme se soeke na persoonlike betekenis open 'n wye deur vir die

evangelie om die persoonlike verhouding met God, deur Jesus Christus, aan

baie mense te bedien -wat die mens in totaliteit (holisties) aanspreek.

. Die postmodemisme bied ruimte vir die wonder- en geloofskarakter van

godsdiens, wat inhou dat geestelike waardes en kulturele gebruike nie

gekanoniseer mag word nie, maar kan ontwikkel in nuwe gemeenskappe

met 'n eie unieke karakter.

. Van aile bestaande bedieningsmodelle kan met goeie oorwegings en

sensitiwiteit vir behoeftes in 'n bepaalde gemeenskap en konteks, elemente

oorgeneem word wat kreatief toegepas kan word in nuwe ontwikkelende

kulture soos die postmodeme kultuur - maar elke model sal goed gefundeer

moet wees op missioner-ekklesiologiese beginsels vanuit die Skrif en

kontekstuele merkers.

8.2.6 Kerkplantingspraktyke

Daar bestaan nie aan metode van kerkplanting nie. In die praktyk sal die keuse

van 'n kerkplantingspraktyk afhang van die houding van die gemeente en die

konteks van die situasie. Wat belangrik is, is dat 'n deeglike ondersoek en

beplanning gedoen word na die situasie waarin die nuwe gemeente geroep word

om te ontwikkel en te funksioneer. Vertrouend en biddend vir die leiding van die

-- --- - --
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Heilige Gees, sal ongetwyfeld die pad aangedui word, dat die regte keuse gemaak

kan word.

8.3 Samevattingvan multikulturaliteit

8.3.1 Tradisie is 'n baie belangrike raamwerk waarbinne kulture en hulle

ontwikkelingge'interpreteermoetword (vgl.6.3.1.1).

8.3.2 Uitdagings van interkulturasie in 'n multikulturele kultuur (vgl. 6.3.5)

. Interkulturasie is die beste omskrywing van die interaksie tussen die

evangelie en kulture vanuit die transformasie, wat kulture regoor die

wereld ervaar met betrekking tot multikulturele kontekste.

. Interkulturasie is 'n aktiwiteit van persone van verskillende kulture en

wereldbeskouings wat, in wedersydse respek vir mekaar, interaksie het

met die intensie om die perspektief van die evangelie op bepaalde

godsdienstige uitdrukkings (bedienings) saam te ontdek.

. Godsdienstige interkulturele betrokkenheid ontbloot die perspektief van

die evangelie op bepaalde gebruike (kulture), wat kan lei tot plaaslike en

'n globale verbintenis wat die religieuse perspektiewe en lewens van

individue en kulturele uitdrukkings van gemeenskappe kan verander.

Die proses van interkulturasie neem die interafhanklikheid van

godsdiens en kultuur waar as belangrik vir lewegewende en blywende

verhoudings tussen mense.

. In 'n geglobaliseerde samelewing, waar daar interafhanklikheid van veral

ekonomiese realiteite bestaan, sal die proses van interkulturasie vanuit

kulturele en Skriftuurlike perspektiewe uitgedaag word - om oplossings

I

---



401

te vind vir kulturele identiteit, geloof, vryheid, regverdigheid, vrede,

versoening, verhoudings ens. en dit nie oor te laat aan die staat as sy

verantwoordelikheid nie.

. Evangeliserende praktyke moet so uitgebou word dat dit 'n

gediversifiseerde geestelike solidariteit kan aankweek in 'n

interafhanklike en 'n interverbonde onafhanklike wereld, deur

veraktualisering van die evangelie in godsdienstige praktyke.

. Kommunikasiepraktyke moet ontwikkel in lewegewende en

bemoedigende strukture, waar ondersteuningdeur wedersydserespek

'nomgewingvan vertroueskep.

. Sulke gemeenskappe vorm en voed regte verhoudings met die self,

ander, die skepping en God.

8.3.3 Definisie van interkulturasie

Interkulturasie is die interaksie tussen die evangelie en kulture deur verbreding van

die konsep van inkulturasie. Die proses van interkulturasie moet die volgende in ag

neem:

. Die proses van interkulturasie vemietig nie bestaande kulture nie, dit

ontwikkel nuwe Christelike uitdrukkings wat kultuur verander en

transformeer.

. Die proses van ontwikkeling van 'n nuwe ontluikende kultuur van bediening

moet 'n oopsisteem en onderhandelende proses wees, waarin almal

betrokke is sonder om bedreig te voel.

I
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. 'n Nuwe kultuur wat ontluik deur interkulturasie neem nie besit van

bestaande kulturele uitdrukkings van die evangelie (soos byvoorbeeld die

"Afro-Amerikaanse") sonder 'n proses van intemalisasie nie.

. Die proses van interkulturasie moet so verloop dat plaaslike gemeenskappe

eienaarskap van die ontluikende kultuur kan aanvaar.

. Die lig van die evangelie moet elke faset van so 'n kultuur verlig.

. Die proses neem dinamieke en behoeftes in plaaslike gemeenskappe in ago

8.4 Finale samevatting van multikulturaliteit en kerkplanting

8.4.1 Navorsingvanuit die Nuwe-Testamentiesemissionerekonteks-soos

in hierdie studie aangetoon (vgl. Hoofstukke 2-5) - kan bepaalde

bydraes lewer ten opsigte van missiologiese en ekklesiologiese

perspektiewe en beginsels rakende kerkplanting, sonder dat Nuwe-

Testamentiesegedeeltesas bloudrukgebruikword (vgl.6.2.5.1).

8.4.2 Kerkplantingsinisiatiewe in die geskiedenis is gewoonlik vanuit een

van twee agtergronde ge'inisieer: Of deur teologiese vertrekpunte, 6f

omstandighede wat dit noodsaak. In gebiede waar kerke as gevolg

van monokulturele omstandighede ophou bestaan het, kan

herplanting van 'n multikulturele kerk oorweeg word (vgl. 6.2.5.2).

8.4,3 Regstelling van die CGM se uitgangpunte is daarin gelee dat die heIe

Nuwe Testament vanuit sy Ou-Testamentiese openbaringslyne

ondersoek moet word vir missioner-ekklesiologiese beginsels.

Prinsipiele besinning oor die planting en funksionering van kerke

vanuit basisteoretiese perspektiewe is noodsaaklik. Met goeie

oordeel kan gebruik gemaak word van die materiaal van CGM en sy

nuanseringe (vgl. 6.2.5.3).

I
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8.4.4 In die lig van bogenoemde ondersoek na kerkplanting kan die

volgendedefinisieas werksformulegeformuleerword: Kerkplantingis

waar en wanneer 'n kerk of kerke as missionere handeling 'n kerk

plant op grond van missioner-ekklesiologiese beginsels, in

omstandighedewaar die konteksduidelikverrekenword (vgl.6.2.5.4).

8.4.5 Van elke bestaande bedieningsmodel kan met goeie oorwegings en

sensitiwiteit vir behoeftes in 'n bepaalde gemeenskap en konteks,

elemente oorgeneem word wat kreatief toegepas kan word in nuwe

ontwikkelende kulture - maar elke model sal goed gefundeer moet

wees op missioner-ekklesiologiese beginsels vanuit die Skrif en

kontekstuele merkers (sien 6.2.5.5, 6.2.5.6, 6.2.5.7 en 6.2.5.8).

8.4.6 Tradisie is 'n baie belangrike raamwerk waarbinne kulture en hulle

ontwikkeling ge"interpreteer moet word.

8.4.7 Die proses van interkulturasie vemietig nie bestaande kulture nie, dit

ontwikkel nuwe Christelike uitdrukkings wat kultuur verander en

transformeer.

8.4.8 Die proses van ontwikkeling van 'n nuwe ontluikende kultuur van

bediening moet 'n oopsisteem en onderhandelende proses wees,

waarin almal betrokke is sonder om bedreig te voel.

8.4.9 'n Nuwe kultuur wat ontluik deur interkulturasie neem nie besit van

bestaande kulturele uitdrukkings van die evangelie (soos byvoorbeeld

die "Afro-Amerikaanse") sonder'n proses van intemalisasie nie.

I
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8.4.10 Die proses van interkulturasie moet so verloop dat plaaslike

gemeenskappe eienaarskap van die ontluikende kultuur kan aanvaar.

Die lig van die evangelie moet elke faset van so 'n kultuur verlig.

8.4.11 Die proses neem dinamieke en behoeftes in plaaslike gemeenskappe

in ago

8.4.12 Interkulturasie as interaksie tussen die evangelie en kulture deur

verbreding van die konsep van inkulturasie, is die aktiwiteit van

gelowiges van verskillende kulture en wereldbeskouings wat in

wedersydse respek vir mekaar kommunikeer, met die intensie om die

perspektief van die evangelie vir bepaalde kulturele uitdrukkings saam

te ontdek.

8.4.13 Godsdienstige interkulturele betrokkenheid ontbloot die perspektief

van die evangelie op bepaalde gebruike (kulture), wat kan lei tot 'n

plaaslike en globale verbintenis wat die religieuse perspektiewe en

lewens van individue en kulturele uitdrukkings van gemeenskappe

kan verander.

8.4.14 Die proses van interkulturasie neem die interafhanklikheid van

godsdiens en kultuur waar as belangrik vir lewegewende en blywende

verhoudings tussen mense (sien 6.3.5 en 6.3.6).

8.4.15 Daar bestaan nie een metode van kerkplanting nie. In die praktyk sal

die keuse van 'n kerkplantingspraktyk afhang van die houding van die

gemeente en die konteks van die situasie. Wat belangrik is, is dat 'n

deeglike ondersoek en beplanning gedoen word na die situasie

waarin die nuwe gemeente geroep word om te ontwikkel en te

funksioneer. Vertrouend en biddend vir die leiding van die Heilige

~
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Gees, sal ongetwyfeld die pad aangedui word, dat die regte keuse

gemaak kan word.

8.5 Samevatting van bevindings van empiriese navorsing in
Hoofstuk 7

8.5.1 Belangrikste gegewens oor

steekproefbevolking (vgl. 7.2.4)

die samestelling van die

As gevolg van praktiese beperkings tydens die data-insamelingsproses (soos

byvoorbeeldmoeiliketoegang tot wooneenhede, weieringvan respondente om aan

die navorsingsprosesdeel te neem, ens.) het die steekproef as volggerealiseer:

Tabel 9: Reallsering van die steekproef

Aangesien bogenoemde verdeling van die steekproefwooneenhede nie statisties

betekenisvol van die beplande steekproefverdeling verskil nie, word die steekproef

as verteenwoordigend van die studiegebied beskou.

I

- -

Woongebied
II

Getal Steekpoef-
II

Steekproefrealisering
wooneenhede beplan

Georginia 15 II 11

Horison 24 II 22

HorisonView 17 II 18

Roodepoort-Noord 17 II 18

Roodepoort-Wes 6 II 5

Roodepoort-Sentraal 21 II 21
Totaal 100 II 95
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8.5.2.2.2 Wat kleurlingindividue betref, verteenwoordig die steekproef 16.37%

(Tabel 18) meer as die 2001-statistiek. Dit kan verklaar word uit die feit

dat Davidsonville, wat in die steekproefgebied val, die enigste

eksklusiewe kleurlingwoonbuurt is wat die kleurlinggetalle

noemenswaardigverhoog, maar wat verteenwoordigendis van die profiel

van hierdiegebied.

8.5.2.2.3Wat taalgroepe betref (Tabel 19), word net sewe van die taalgroepe

verteenwoordig ten opsigte van die 2001-statistiek. Die taalgroepe wat

wel verteenwoordig word se verhouding ten opsigte van die 2001-

statistiek is goed.

8.5.2.2.4 Die biografiese inligting ten opsigte van geslag is baie goed (SO/50) en

ten opsigte van die ouderdomme, huwelikstatus en werkstatus is daar

geen noemenswaardige afwyking nie. Ten opsigte van vervoer, blyk dit

dat dft nie enige probleem kan veroorsaak met die oog op kerkbesoek

nie.

8.5.2.2.5 'n Finale gevolgtrekking kan gemaak word dat die steekproef 'n goed

gebalanseerde en ewekansige steekproef is.

I
- - -- -- -----

I Vergelyklng II Tabelle

I Bevolkingsgroepverspreiding 113.10en 18

I Taalverspreiding 116. 12 en 19

I Geslag 114en11

J Ouderdom 115en13

I Werkstatus 118en16

Iinkomste 1115

I Huwelikstatus 1114

I Vervoersituasie 1117
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8.6 Samevattingvan bevindingsvan die empiriese ondersoek
(vgl.7.2.11)

In die lig van die bogenoemde empiriese bevindings kan die volgende

algemene samevatting gemaak word. Die resultate van die empiriese

vraelyste (vgl. 7.2.10) vertoon 'n hele aantal leemtes, maar ook

bemoedigende geleenthede en ruimte om die leemtes uit te bou tot

sterkpunte.

8.6.1 Die resultate van hierdie ondersoek kan as verteenwoordigend gereken

word van Suid-Afrika (maar in besonder van stedelike gebiede soos die

van Roodepoort) se multikulturele samestelling (7.2.6), as

verteenwoordigend van Christene (7.2.10.1.1 & 7.2.10.1.3) en van die

diversiteit van denominasies wat Christene verteenwoordig.

8.6.2 Die resultateby Vraag 3 (7.2.10.1.2) dui daarop dat Christene se geloof,

wat hierdie steekproefbevolking betref, swak gefundeer is in die Hoof,

Jesus Christus. Die feit dat 'n suiwer geloofsbegronding en

identiteitsbelewing veral by kleurlingindividue (vgl. 7.2.10.1.2) 'n groot

leemte is, verdien spesiale aandag.

8.6.3 Die positiewe waardering wat bestaan vir Christene (7.2.10.1.3) en die

kerk (7.2.10.1.4 - veral by die swartbevolking) is 'n belangrike

aanknopingspunt om die ware identiteit van Christene en die kerk as

liggaam van Christus (die Hoof van die kerk) uit te bou tot 'n sterkpunt.

8.6.4 Die eenheid van gelowiges as merkteken toon bemoedigende uitkomste

as 'n basis waarvan gewerk kan word. Die basiese vetrekpunt is

geloofsoortuigings (vgl. 7.2.10.2.1). Dit plaas Jesus Christus, as Hoof

van die kerk, in die sentrum van eenheidsbelewing. Hoewel dit vasgestel

~
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is dat eenheidsbelewingnie gebaseer is op kultuur en agtergrond nie,

maar op geloofsoortuigings,is die aanduidingvolgens 7.2.10.1.2datdie

geloofsbegrondingnie suiwer is nie. Die uitbou van die grondbeginsel

dat Jesus Christus Hoof is van die kerk, kan hierdie bevindings baie

versterk. Die openheid by die kleurlingrespondentetot interkulturele

kontak, kan daartoe meewerk dat leemtes in die kleurlingbevolkingse

geloofsoortuigingsook omgekeerkanword tot 'nsterkpunt.

8.6.5 Die uitlewing van heiligheid as merkteken vertoon bepaalde leemtes wat

strategiese aandag verdien. Hoewel die oorwegende tendens is dat 'n

keuse gemaak word vir uitlewing van geloof as uitdrukking van 'n heilige

lewenswandel, word 'n leemte in hierdie opsig gei"dentifiseer, omdat 'n

groot verteenwoordiging van die wit- en kleurlingbevolking - en meer

spesifiek die mans in die algemeen - oorwegend kies vir die nakom van

reels en regulasies. Skriftuurlike begronding van heiligheid as gebaseer

op erkenning van Jesus Christus as Hoof van die kerk, verdien baie

aandag in strategiese beplanning.

8.6.6 Die belewing van katolisiteit as merkteken van die kerk het 'n positiewe

profiel (vgl. 7.2.10.2.3). Daar bestaan min kulturele sensitiwiteit ten

opsigte van akkommodering van mekaar. Die kleurlinggemeenskap is

meer akkommoderend as die wit- en swartgemeenskappe. Hierdie

openheid behoort by te dra tot die uitbou van katolisiteit as merkteken en

kan as sterkpunt verder uitgebou word deur insigte tuis te bring dat elke

onderskeie kultuur 'n gawe is van die Hoof van die kerk, wat

gerespekteer en waardeer moet word al ontwikkel nuwe

geloofsgemeenskappe.

8.6.7 In die uitlewing van 'n faset van die merkteken apostolisiteit, blyk 'n

positieweopenheidvan gelowigesom verkondigingoor kulturele grense

te neem (vgl. 7.2.10.2.4). Daar sal egter in toerusting en opbou

I
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voortdurend gelet moet word op 'n balans tussen fisiese en geestelike

behoeftes.

8.6.8 Die ondersoektoon aan dat K~pvYl1a as bediening 'n sterkpunt is, omdat

die erediens verstaan word as 'n gebeurtenis wat plaasvind tussen

God/Woord en mens, veral in die geval van vrouens. Vrouens se

aanbiddingspersepsie is meer gefokus op wat gebeur tussen God en

mens in die omgaan met die Woord, as die van mans. Mans is meer

ingestel op belewing. Openheid vir die Woord en omgang met die Woord

is sterkpunte by gelowiges. Die plek van die Woord in gelowiges se

lewens kan sterker uitgebou word by mans.

8.6.9 Die erediensas toerustingsgeleentheidin gelowigesse ontmoetingmet

God en met mekaar (AElTovPYla) het in die steekproefbevolking'n goeie

staanplek onder aile bevolkingsgroepe (vgl. 7.2.10.3.2). Die witbevolking

is egter nog in 'n mate gereserveerd en sal in strategiese beplanning in

ag geneem moet word.

8.6.10 'n Aanvullende bevinding ten opsigte van die erediens is die voorrang wat

menslike belewing, veral by die kleurlingbevolking en mans in die

algemeen, inneem b6 die sentraliteit van God en die Woord (7.2.10.3.3).

Die positiewe plek wat die Woord en God in die erediens by die

swartbevolking inneem, is 'n sterkpunt wat positief uitgebou kan word om

die ander kulture hierin te begelei.

8.6.11 Bogenoemde bevinding rondom die sentrale plek wat die Woord en God

inneem by die swartbevolking kom ook na vore wanneer dit gaan om

meer kennis (vgl. 7.2.10.3.4). Daar bestaan 'n algemene verwagting byal

die bevolkingsgroepe om meer kennis te verwerf, wat 'n baie positiewe

bydrae tot die profiel is. Wat egter van groot belang is, is dat dit blyk dat

die swartbevolking se voorkeur om die Woord deur prediking en lering

~
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beter te leer ken, eerder as in selgroepe, nie net goed begrond moet

word nie (dit kan 'n sterk kulturele agtergrond he), maar ook gerespekteer

en verder uitgebou moet word. Kleurlingindividue in die

steekproefbevolking is minder ingestel op kennis en vaardighede, maar

sterker ingestel op selgroepe - wat goed assosieer met hulle groter

behoefte aan ervaring. Witindividue se ingesteldheid op kennis en

vaardighede en verkryging daarvan verteenwoordig 'n sterk middelgroep.

In die lig van 4.4.4.3 is die plek en metode van onderrig nie so belangrik

as die inhoud van die Woord nie. Om die rede kan onderrig in kennis en

vaardighede met variasie van metodes plaasvind, volgens die eie en

unieke aard van elke bevolkingsgroep of kultuur.

8.6.12 'n Uitstaande kenmerk en sterkpunt van die gemeenskappe waarbinne

die ondersoek gedoen is, is die openheid en gerigtheid op die ander,

meer as die self. Dit skep buitengewone geleenthede om

evangeliserende toerustings (7.2.10.3.5), onderlinge belewing van

geloofsgemeenskappe (7.2.10.3.6) asook diensprojekte (vgl. 7.2.10.3.7)

in die gemeente en gemeenskappe te loods.

8.7 Finale samevattings oor metateoretiese bevindings in
algemene bevinding, sterk- en swakpunte (vgl. 7.2.12)

8.7.1 Aigemene bevinding

Die resultate van hierdie ondersoek kan as verteenwoordigend

gereken word van Suid-Afrika (maar in besonder van stedelike

gebiede soos die van Roodepoort) se multikulturele samestelling

(7.2.6), as verteenwoordigend van Christene (7.2.10.1.1 &7.2.10.1.3)
en van die diversiteit van denominasies wat Christene

verteenwoordig.

- - ----
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8.7.2 Skematisering van sterk- en swakpunte van steekproefbevolking, as

aanduiding van die gegewe situasie

I

Basisteoretiese Sterkpunte Swakpunte

beginsels

Christus as Daar bestaan waarderingin Geloofvan Christene is swak

Hoof die gemeenskap (veralby begrond inChristusas Hoof

swart-Christene) virChristene (7.2.11.2).

en die kerk (7.2.11.3).

Eenheid Jesus Christusas Hoofstaan Eenheidsbelewingis begrondop
in die sentrum van geloofsoortuiging,watswak

eenheidsbelewing(7.2.11.4). begrond is inChristusas Hoof

(7.2.11.4).

Heiligheid Uitlewingvan geloofinJesus Wit-,kleurling-en

Christus is die grondslagin mansgelowigesse uitlewingvan

uitlewingvan heiligheid heiligheidis begrond in die

(7.2.11.5). nakomvan reels en regulasies

(7.2.11.5).

Katolisiteit Verskillendekulture,veraldie Wit-en swartgelowigesis nie ten

van die kleurlingindividue,is volleakkommoderendteenoor

positiefingestel op ander kulturenie (7.2.11.6).

akkommoderingvan mekaar

(7.2.11.6).

Apostolisiteit Openheid om die evangelie Indie uitreikingmet die

oor kulturelegrense te evangelie is daar nie altyd'n

verkondig(7.2.11.7). goeie onderskeidingtussen

geestelikeen fisiesebehoeftes

nie (7.2.11.7).
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, Die erediens word beleef as Kleurlingindividue -en mans inKTJpuYl1a

'n ontmoeting tussen die algemeen - is meer ingestel

GodIWoord en die mens op belewing in die erediens as

(veral by vrouens en op ontmoeting met God in die

swartmense) (7.2.11.8 & Woord (7.2.11.8 & 7.2.11.10).

7.2.11.9). Kleurlingindividue is minder

Die Woord neem 'n sentrale ingestel op kennis en

plek in in die lewens van geloofsvaardighede as ervaring

gelowiges (veral ten opsigte (7.2.11.11 ).

van prediking by Swartmense is meer ingestel op

swartgelowiges) . prediking en lering in 'n

Daar is 'n positiewe gerigtheid eredienssituasie as in selgroepe

om die Woord en (7.2.11.11).

geloofsoortuigings met ander Toerusting in geloofsdeling op

te deel (7.2.11.12). verbale en daadwerklik vlakke,

vereis toe rusting (2.10.3.5).

AElTouPYLa Die erediens as Gereserveerdheid kom by die

toerustingsgeleentheid in witbevolking voor ten opsigte

gelowiges se ontmoeting met van ontmoeting met mekaar oor

God en met mekaar, het 'n kultuurgrense heen (7.2.10.3.2).

goeie staanplek onder aile Menslike belewing neem by

bevolkingsgroepe, veral kleurlingindividue -en mans in

onder die swartbevolking (vgl. die algemeen - 'n groter plek in

7.2.10.3.2). as sentraliteit van God en die

Woord (7.2.10.3.3).

KOlvwvLa Daar is 'n positiewe belewing Toerusting in onderlinge

van geloofsgemeenskap belewing en beoefening van

(7.2.11.13). geloofsgemeenskappe vereis

aandag (7.2.10.3.6).
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8tQl(ov(Q Daar bestaan 'n positiewe 'n Sterker balans tussen

gerigtheid op dienslewering bediening van fisiese en

(7.2.11.13). geestelike behoeftes kan

ontwikkel word (7.2.10.3.7).
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AFDELING 3 - STRATEGIESE KOMPONENT

HOOFSTUK9: 'N ONDERHANDELINGSMODELVIR
MUL TIKUL TURELE KERKPLANTING

9.1 Inleidend: Doelen metode

Ten einde hierdie hoofstuk binne die groter raamwerk van die studie te plaas, is dit

nodig om die prakties-teologiese metodologie wat gevolg is saam te vat - soos

uiteengesit in Hoofstuk 1. In Afdeling 1 van die navorsing is, met behulp van 'n

hermeneutiese proses, vanuit 'n prakties-teologiese hoek gekom tot 'n Skriftuurlike

beskouing ('verstaan') van die ware identiteit van die kerk - by wyse van die

metafoor Hoof-en-liggaam (vgl. 2.5.5). Dit is opgevolg met 'n ondersoek na die

merktekens van die kerk (vgl. 3.7) en 'n verkenning van hoe die kerk hom vanuit

hierdie identiteit rig op sy bedienings in die praktyk (vgl. 4.9) - toegespits op

kerkplanting in 'n multikulturele konteks. Vanuit die navorsing, is aan die einde van

Afdeling 1 in Hoofstuk 5, 'n missioner-ekklesiologiese identiteit van die kerk as

basisteorie geformuleer (vgl. 5.6).

Afdeling 2 van die navorsing was gerig daarop om 'n missioner-ekklesiologiese

identiteit van die kerk te verklaar. Die empiriese komponent, wat te make het met

die wetenskaplike werkwyse waarvolgens navorsing en ondersoek aangepak word

(vgl. 1.3.4.2), het in hierdie studie 'n skriftelike opname van bestaande

praktykteoretiese gegewens rondom kerkplanting en multikulturaliteit beheIs

(Hoofstuk 6). Tweedens is empiriese navorsing gedoen met die oog daarop om

insig te verkry in hoe die basisteoretiese beginsels, wat as 'n missionere

ekklesiologie geformuleer is, in die praktyk van 'n steekproefbevolking funksioneer

(Hoofstuk 7).

Afdeling 3 van die ondersoek behels die ontwikkeling van 'n nuwe strategie

(verandering). In prakties-teologiese navorsing staan die strategiese perspektief

I
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ook bekend as die regulatiewe of logiese komponent (sirkuh~re verstaanproses).

Praktiese teologie as die "theory of the mediation of the Christian faith in the praxis

of modem society" (Heitink, 1999:6), is onvermydelik gerig op verandering deur 'n

proses van bestuur en regulering.

UNDERSTANDING EXPLANATION

Figuur 6: Die strategiese perspektief (Heitink, 1999:201)

Die strategiese perspektief verbind die vrae wie doen waf? met die hoe? en

waartoe? (Heitink, 1999:201-219). Die komponent beskik oor 'n selfstandige

wetenskaplike basis. Daar word verwys na die wetenskap van die agologie, oftewel

die deskundige begeleiding van veranderingsprosesse. Agologie het 'n belangrike

bydrae gelewer tot teorievorming in strategiese handelinge, maar kon nooit tot 'n

selfstandige wetenskap ontwikkel nie. Derhalwe moes die agologie teruggryp na

die dinamiek van 'verstaan' (hermeneuse) en verklaring (die empiriese), wat beide

in sigself die krag tot verandering het (Heitink, 1999:205). Die regulatiewe sirkel is

daarom nie net hermeneuties van aard nie, maar ook empiries (vgl. figuur 5).

Praktiese teologie behoort 'n bemiddelende rol te speel met die oog op die

transformasie (verandering) van die samelewing, veral dan met betrekking tot die

kerklike samelewing. Van praktiese teologie word verwag om die ontmoeting

I
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tussen Woord en werklikheid te bemiddel. Hierdie bemiddeling vereis 'n worsteling

met die Woord, die Christelike geloofstradisie en die weerbarstige werklikheid. Die

transformasie van die samelewing word nie uit 'n ideologiese hoek bekyk nie, maar

vanuit die oortuiging dat die evangelie 'n veranderende krag in die samelewing is

(Heitink, Pieterse & Vos, 2000:62-63).

Geloof werk met die veronderstelling dat mense vanuit die eskatologiese

perspektief van God se koninkryk kan verander en die samelewing vemuwe kan

word (Heitink, 1999:202). Praktiese teologie, wat as normatiewe dissipline die

gebied van bemiddeling en verandering as sy objek ag, verbind in homself 'n

hermeneutiese belang (om te verstaan) met In strategiese belang (om verandering

te fasiliteer). Dit is belangrik dat die strategiese handelinge verbind is aan die

hermeneutiese sowel as die empiriese handelinge, veral omdat die metodes van

verandering nie los van 'n wetenskaplike (prinsipiele) basis - 6f neutraal - kan

funksioneer nie (vgl. ook die verhouding teorie-en-praxis by 1.3.1.1.2.3).

Praktiese (strategiese) denke lei tot vorme van metodiese (onderhandeling via

kommunikasie) en sistemiese (oopsisteem-) handelinge. Die metode in hierdie

deel van die studie begin by'n gegewe situasie (empiriese werklikheid), doelwitte

word geformuleer (strategiese proses) waarmee beweeg word van die gegewe, na

die nuwe situasie (multikulturele kerkplanting). Om die doelwitte te bereik, moet

intens aandag gegee word aan die konteks van ervaring van diegene wat deel is

van die proses (soos in die empiriese sirkel - vgl. 7.1). 'n Metodeword gekies om

seker te maak dat daar van die analise van die gegewe situasie (empiriese

werklikheid) beweeg kan word na 'n nuwe situasie (multikulturele kerkplanting).

Strategiee word ontwerp (die besluitnemingsproses) om die proses van verandering

te organiseer. Besluite word geneem oor watter inhoude aan die verskillende

stappe van die proses van verandering (Heitink, 1999:213) gegee word (drie stappe

word ge"identifiseer, naamlik Stap 1: Hoof-liggaamverhouding, Stap 2: merktekens;

en Stap 3: bedienings). Die proses word in drie fases ge"implementeer, naamlik 'n

voorbereidende fase (Fase 1), 'n inisierende fase (Fase 2 - strategiese fase

I
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[onderhandelingsproses]) en 'n implementeringsfase (Fase 3 - kerkplantingsfase).
Die fases word vanaf 9.4.2 in besonderhede beskryf. Elkeen van die stappe (Stap

1-3) van die onderhandelingsproses (Fase 2) verloop in drie kleiner subfases

(f1 -f3). Die eerste besluitnemingssubfase (f1) gee 'n koersaanduiding van hoe met

die basisteorie (BT) vanaf die gegewe situasie na die nuwe situasie beweeg

behoort te word. Die tweede subfase (f2) dui aan watter onderhandelinge plaas

moet vind (met die BT meer konkreet op die praktyk gerig), voordat na 'n derde

subfase (f3) beweeg word, naamlik die praktiese implementeringsfase of werkplan

(f3 het nie met die BT se onderhandeling te doen nie, maar is 'n nadere uitwerk van

die vrae: Wie doen waf? Waarom? Waar? Wanneer? Hoe? en Teen watter

koste7). Gedurende die ontwikkeling van Fase 2 word, tesame met 'n

dataversamelingsproses, voortdurend evaluasie gedoen oor die vordering van die

proses. Teen die einde van Fase 2 en veer die implimenteringsfase (Fase 3), kan

'n finale evaluasie gedoen word, waama eers oorgegaan word na die finale subfase

(f3). Nci die tweede subfase (f2) (van/binne Fase 2), behoort dit duidelik te wees

wat van die uiteindelike bedienings verwag kan word en dat die regulatiewe sirkel

(ten opsigte van die oopsisteemaard) deur middel van onderhandelings besig is om

suksesvol te verloop. Die ontwikkeling van Fase 2 (f1-3 inbegrepe), weerhou horn

doelbewus daarvan om stappe te reglementeer - omdat dit die

onderhandelingsproses kan kompromitteer met besluite wat sensitiewe

onderhandelings kan insluit, soos bv. die praktiese toepassing van die bediening

van sakramente. Behoort die nagmaal met bekers aan 'n tafel bedien te word, of

met kelkies in die banke, of albei - of behoort 'n wandelende nagmaal bedien te

word? Ten opsigte van die doop, behoort die doop net aan kindertjies bedien te

word by wyse van besprenkeling of onderdompeling, of ook aan volwassenes? Drt

is die tipe vrae wat nie noodwendig die hoofsaak raak nie, maar bysake is. 'n

Verdere voorbeeld: Aan watter kerkverband gaan die nuutgeplante gemeente

behoort? Literatuur wys daarop dat 'n gemeente nie met sulke vrae

gekompromitteer behoort te word nie, omdat dit in die beginfase van die gemeente

se ontwikkeling nie belangrik is nie.

~
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Hierdie vorm van metodiese handelinge verskaf 'n basis waarop die proses (die

strategiese proses) deur middel van gesprekke, werksgroep(e) (bv. bestaande uit

leiers uit elke verteenwoordigende kultuur wat ge"identifiseer word) of 'n aksiegroep

(bestaande uit lede van samewerkende kerke), bestuur word. Daar sal voortdurend

binne hierdie regulatiewe sirkel van verandering beweeg word deur bemoeienis met

die vrae: wie doen wat? (die resultate van hermeneutiese proses); hoe? (die

strategiese proses, deur middel van besluite); en waartoe? (verandering van die

empiriese werklikheid [gegewe situasie] na 'n nuwe empiriese situasie). Die skets

hieronder beeld bogenoemde metode van praktiese teologie uit, soos beskryf in

Hoofstuk 1.3.4.

Figuur 3: Die metodologie van praktiese teologie (Heitink, 1999:165)

Die hermeneutiese perspektief is duidelik wanneer die doel en inhoud bepaal is.

Doel en inhoud is gebaseer op die beskouing ('verstaan') van die werklikheid vanuit

die perspektief van God se handelinge met die mense. In die bepaling van die

gegewe situasie en die strategiee, kan teruggeval word op empiriese gegewens wat

van die groep wat begelei word (soos deur die steekproefbevolking aangedui)

ingesamel is en die resultate van die prosesse wat bestudeer is (kerkplanting en

I
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multikulturaliteit). So word voortdurend binne hierdie driehoek van verandering,

begrip ('verstaan') en verklaring beweeg (Heitink, 1999:213).

In die bestuur van die proses soos hierbo beskryf is twee teoriee belangrik, naamlik

die kommunikasie- en sisteemteorie. Kommunikasie bestaan gewoonlik uit vier

wesenlike elemente: die kommunikator, die boodskap, die kanaal (medium) en die

ontvanger (Heitink, 1999:215). Kommunikasie kan nie alleen funksioneer nie,

omdat die kommunikasiehandeling wesenlik 'n eenrigtingverkeer is. Om die rede

stel Heitink (1999:217) voor dat kommunikasie binne 'n oopsisteem funksioneer. 'n

Sisteem is "an arrangemant of components into a distinct, typical whole" (Heitink,

1999:217). Sisteemteoriee komplimenteer kommunikasiestrategiee en kan gebruik

word om sekere situasies te verhelder en na die oppervlak te bring. Dit deurbreek

die eenrigtingverkeer, wat kenmerkend is van kommunikasie. Praktiese teologie

funksioneer slegs in oopsisteme, wat 'n verhouding van wisselwerking met sy

omgewing (deelnemers) in stand hou. Die onderhandelingsproses, wat in hierdie

strategie beskryf word, vind aansluiting by Peter Senge se "Sisteemdinamieke"

(Senge, 1999:137-152).

Die kenmerke van Senge se sisteem is:

· Elemente van voortgaande interafhanklike interaksies wat lei tot die

bereiking van 'n gemeenskaplike doel.

· Organisatoriese verandering wat die innerlike verskuiwings

(paradigmaskuiwe) in mense se waardes, aspirasies en gedrag kombineer

met uitwendige verskuiwings in prosesse, strategiee, praktyke en sisteme.

· Die organisasie (kerk) doen nie iets nuuts nie, dit bou kapasiteit vir

voortdurende verandering.

Dit is nie voldoende om strategiee, strukture en sisteme te verander

nie - tensy die denkprosesse wat die strategiee tot stand bring, ook

die leiers verander.

~
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Hierdie "Sisteemdinamieke" van Senge vind volgens die oortuiging van die

navorser, volledige uitdrukking in die regulatiewe sirkelbenadering van Heitink wat

hierbo beskryf is.

In die lig van hierdie metode, is die werkplan in hierdie hoofstuk om eers die

gegewe situasie (die empiriese gegewens) en die verwagte nuwe situasie (of

ideaal) te beskryf en daama die strategiese komponent deur Fase 1 (die

voorbereidingsfase) te begelei, waama Fase 2 (die inisieringsfase) deur die

besluitnemingsproses (f1) tot en met die tweede subfase (f2) begelei word - en

noodsaaklike elemente voorts in f3 beskryf word (f3 word volledig ontwikkel,

voordat oorgegaan word na die praktyk van kerkplanting). Die besluitnemings word

aan die einde saamgevat as opsommend van die inisierende fase (Fase 2 en f1 en

f2 en f3), voor die inwerkingtreding van die implementeringsfase (Fase 3) .

9.2 Beskrywing van die gegewe situasie

9.2.1 Metateoretiese gegewens oor die demografiese eienskappe van die

fokusgebied en steekproefbevolking

Die belangrikste eienskappe van die multikulturele samelewing wat in hierdie

navorsing as steekproef gedien het, word in die volgende vergelykende tabelle met

die 2001-statistieke beskryf ten opsigte van wooneenhede,

bevolkingsgroepverspreiding, taalgroepverspreiding en denominasionele verdeling:

I
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Woongebiedverspreiding

Tabel1, 2 en 9: Totale getal wooneenhede blnne die studiegebled

Getal steekproef-

Woongebled Totale getal % van totale getsl wooneenhede Steekproefrealiserlngwooneenhede wooneenhede beplan

Georginia 616 1115.0 1115 11

Horison 1000 1124.3 1124 22

HorisonView 68 1116.7 I 17 18

Roodepoort-Noord 713 1117.3 I 17 18

Roodepoort-Wes 237 115.8 I 6 5

I Roodepoort- 862 1121.0 I 21 21ISentraal

ITotaal 14113 11100 1100 1195

Bevolkingsgroepverspreiding

Tabel18: Bevolkingsgroepvergelyklng

Opmerking: Wat kleurlingindividue betref. verteenwoordig die steekproef 16.37% (TabeI18) meer as met die

2001-statistiek. Dit kan verldaar word uit die feit dat Davidsonville. wat in die steekproefgebied val. die enigste

eksklusiewe kleurlingwoonbuurt is wat die kleurlinggetalle noemenswaardig verhoog. maar wat

verteenwoordigend is van die protiel van hierdie gebied.

~

. I

Bevolkingsgroep
112001-statlst,ek 112001-statls- II Steekproef-% II %-verskil Itiek In %

Swart 1164.974 1132.53 1126.3 11-6.23 I

Kleurling 119,458 114.73 1121.1 1116.37 I

Asier 114.643 112.32 112.1 11-0.22 I
Blank 11120.688 1160.42 1150.5 11-9.92 I
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Taalgroepgroepverspreiding

Tabel19: Taalgroepvergelyklng

Opmerking: Wat taalgroepe betref (Tabel 19), word net sewe van die taalgroepe verteenwoordig ten opsigte

van die 2001-statistiek. Die taalgroepe wat wel verteenwoordig word se verhouding ten opsigte van die 2001-

statistiek is goed.

Denominasionele verdeling

Tabel 30 en 31

I

-- -- -

ITaal 112001-statistiek 112001-statistlek in % II Steekproef-% II %..verskil
Afrikaans 1154.008 1127.03 1154.7 II+27.67
Engels 1182.875 1141.5 1122.1 11..19.4
IsiNdebele 111.555 110.78 II n.v.t. Iln.v.t.
IsiXhosa 117.897 113.95 113.2 11-0.75
IsiZulu 1110.944 115.48 117,4 II +1.92

Sepedi 116.350 113.17 II n.v.t. II n.v.t.
Sesotho 116.676 113.34 113,2 11-0.14
Setswana 1117.504 118.76 117.4 II -1.36

SiSwati 11891 110.45 II n.v.t. Iln.v.t.

I Thsivenda 114.628 112.32 112.1 11-0.22
I Xitsonga 114.042 112.02 II n.v.t. IIn.v.t.
IAnder 112.295 111.15 IIn.v.t. Iln.v.t.

112004 112001 I Wit II Kleurling II Swart
Gereformeerd 1131.58 III::] 52.08 1110.00 1112.00

Anglikaans 115.26 II:TI:] 4.17 5.00 118.00
Metodlste 110.00 1[[0 n.v.t. n.v.t. II n.v.t.

PresblteriaanslBaptisteJKongreg.114.21 I!:IT:] 4.17 10.00 110.00
Luthers 116.32 1£TI:J 6.25 10.00 114.00
Rooms-Katoliek 116.32 II]]:] 6.25 15.00 110.00
CharlsmatlesIPentekostallsties 1114.74 IITI:] 18.33 20.00 1124.00
Afrika-onafhanklik 1110.53 1rn&J 112.50 15.00 1140.00
Ander 1112.63 Irn::::J112.50 20.00 118.00
Geen 118.42 I!TILl 16.25 10.00 1[1]0
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Vanuit die steekproefbevolking behoort 91.6% aan 'n Christelike kerk. Die Metodiste is die enigste

denominasie wat nie verteenwoordig is in die steekproefbevolking nie. Die Anglikane,

Presbiteriane/Baptiste/Kongregasionaliste,Lulherse, Rooms-Katolieke en "Ander" denominasies het almal 'n

gebalanseerde verteenwoordiging in die steekproefbevolking. Denominasionele verspreiding verskil van

Statistics South Africa CENSUS 2001 (GIS spatial data) (weergegee deur NG Kerk, 2001) len opsigte van

Gereformeerde, Charismatiese/Pentekoslalistiese en Afrika-onafhanklike kerke. Gereformeerde verbintenis

verteenwoordig in die steekproef 31.58%, teenoor 'n landswye 9%. 'n Verklaring vir hierdie verhouding kan

wees dal Gereformeerde kerke tradisioneel geveslig is onder Afrikaanssprekendes. Die gebied wal deur die

steekproefbevolking verteenwoordig word, vertoon 'n samestelling van 50.5% blankes teenoor die 60.42% van

2001 (vgl. TabeI18). Die slatistiese verteenwoordigingvan die Charismaliese/Pentekostalisliesegroep en die

Afrika-onafhanklike groep slaan in verband mel mekaar. Die nasionale verteenwoordigingvan bogenoemde

groepe is onderskeidelik 7.3% en 40.8% (vgl. Tabel 30). Dit kan verwag word dat in die steekproefgebied

minder Afrika-onafhanklike kerke verteenwoordig sal wees as in gebiede wat oorwegend swart- of meer

landelike inwoners het. 'n Waarneming op grond van besoeke aan Rhema Kerk, wat onder die charismatiese

groep val en aan die Wesrand gelee is, bevestig dat gelowiges wal die groep besoek oorwegend swart is. Die

verwagling onder kerkleiers van Rhema is dal hulle swartlidmaletal in die volgende lien jaar kan styg tot 90%.

Tabel 31 se tweerigting-frekwensielabel mel bevolking loon ook aan dal die verteenwoordiging onder die

charismale/penlekoslalisle 20% kleurlingindividueen 24% swartindividue is. 'n Baie slerk charismaliese kerk in

Sowelo, die Grace Bible Church, word deur swartgelowiges aan die Wesrand besoek (uit die

streekproefbevolking het !wee aangedui dal hulle aan Grace Bible Church behoort). 'n Groter

verteenwoordiging van charismatiese gelowiges en 'n kleiner verteenwoordigingvan Afrika-onafhanklike kerke

kan Ie wagte wees.

9.2.2 Verkorte skematiese weergawe van 'n algemene bevinding en die sterk-

en swakpunte van die profiel van die steekproefbevolking, verkry deur

empiriese navorsing as aanduiding van die gegewe situasie

9.2.2.1 Aigemene bevinding

Die resultate van hierdie ondersoek kan as verteenwoordigend gereken word van

die Suid-Afrikaanse situasie (maar in besonder van stedelike gebiede soos die van

Roodepoort) se multikulturele samestelling (7.2.6), as verteenwoordigend van

Christene (7.2.10.1.1 & 7.2.10.1.3) en van die diversiteit van denominasies wat

Christene verteenwoordig (7.2.10.1.4).

I
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9.2.2.2 Skematisering van sterk- en swakpunte van steekproefbevolking,

as aanduiding van gegewe situasie

- - - - -- -

Basisteoretiese

beginsels
Sterkpunte Swakpunte

Daar bestaan waardering in Geloof van Christene is swak

Christus as
die gemeenskap (veral by begrond in Christus as Hoof

Hoof
swart-Christene) vir Christene (7.2.11.2).

en die kerk (7.2.11.3).

Jesus Christus as Hoof staan Eenheidsbelewing is begrond op

in die sentrum van geloofsoortuiging, wat swak

Eenheid eenheidsbelewing (7.2.11.4). begrond is in Christus as Hoof

(7.2.11.4).

Uitlewing van geloof in Jesus Wit-, kleurling- en

Christus is die grondslag in mansgelowiges se uitlewing van

Heiligheid
uitlewing van heiligheid heiligheid is begrond in die

(7.2.11.5). nakom van reels en regulasies

(7.2.11.5).

Verskillende kulture, veral die Wit- en swartgelowiges is nie ten

van die kleurlingindividue, is volle akkommoderend teenoor

Katolisiteit positief ingestel op ander kulture nie (7.2.11.6).

akkommodering van mekaar

(7.2.11.6).

Openheid om die evangelie In die uitreiking met die

Apostolisiteit oor kulturele grense te evangelie is daar nie altyd 'n

verkondig (7.2.11.7). goeie onderskeiding tussen
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. I

geestelike en fisiese behoeftes

nie (7.2.11.7).

Die erediens word beleef as Kleurlingindividue -en mans in

'n ontmoeting tussen die algemeen- is meer ingestel

God/Woord en die mens op belewing in die erediens as

(veral by vrouens en op ontmoeting met God in die

swartmense) (7.2.11.8 & Woord (7.2.11.8 & 7.2.11.10).

7.2.11.9). Kleurlingindividue is minder

Die Woord neem'n sentrale ingestel op kennis en

plek in in die lewens van geloofsvaardighede as ervaring

K1lPuYl1a gelowiges (veral ten opsigte (7.2.11.11 ).

van prediking by Swartmense is meer ingestel op

swartgelowiges). prediking en lering in 'n

Daar is 'n positiewe gerigtheid eredienssituasie as in selgroepe

om die Woord en (7.2.11.11).

geloofsoortuigings met ander Toerusting in geloofsdeling op

te deel (7.2.11.12). verbale en daadwerklik vlakke,

vereis toerusting (2.10.3.5).

Die erediens as Gereserveerdheid kom by die

toerustingsgeleentheid in witbevolking voor ten opsigte

gelowiges se ontmoeting met van ontmoeting met mekaar oor

God en met mekaar, het'n kultuurgrense heen (7.2.10.3.2).

AELTouPYla
goeie staanplek onder aile Menslike belewing neem by

bevolkingsgroepe, veral kleurlingindividue -en mans in

onder die swartbevolking (vgl. die algemeen - 'n groter plek in

7.2.10.3.2). as sentraliteit van God en die

Woord (7.2.10.3.3).
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9.2.3 Gegewe situasie ten opsigte van multikulturaliteit en kerkplanting

In 'n stadsgemeenskap wat toenemend multikultureel is, soos in 9.2.1 hierbo

beskryf, is daar ten minste vyf tipes mense wat nie inpas by tradisionele homogene

kerke nie: 1 - Interras-pare en -families; 2 - Etnies gemengde persone, wat

verkies om Engels te praat; 3 - Stedelinge wat dit geniet om te leef en te werk in

etniese diversiteit en verkies om in 'n etniese diversiteit bedien te word; 4 - Die X-

generasie (ontwikkelende postmodeme generasie), wat rasseskeidings verfoei; en

5 - Gelowiges wat hulle geloof wi! beoefen in 'n multikulturele Gereformeerde

omgewing.

In die verlede was homogene 'wit' kerke groeiende kerke en voorspoedige kerke.

Vandag is die gegewe situasie omgekeerd. Homogene hoofstroomkerke het

krimpende kerke geword ten opsigte van lidmate en gemeentes (vgl. 6.2.2.2).

Inwoners van gemeenskappe wat goed gekwalifiseerd is (vgl. Tabel 7) en goeie

werkstatus beleef (vgl. Tabel 16), beskik oor of het toegang tot vervoer (vgl. Tabel

17), kan gemiddelde tot hoe inkomstes genereer (vgl. Tabel 15), in rasgemengde

gemeenskappe leef en werk en sat al meer en meer aangetrokke voel tot

interetniese, heterogene kerke. Jongmense wat na 1994 van hulle etnisiteit bewus

~

. I
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Daar is 'n positiewe belewing Toerusting in onderlinge

van geloofsgemeenskap belewing en beoefening van

KOLvwv(a (7.2.11.13). geloofsgemeenskappe vereis

aandag (7.2.10.3.6).

Daar bestaan 'n positiewe 'n Sterker balans tussen

gerigtheid op dienslewering bediening van fisiese en

8LaKov(a (7.2.11.13). geestelike behoeftes kan

ontwikkel word (7.2.10.3.7).
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geword het, beleef multikulturaliteit as 'n gegewendheid en spontane manier van

lewe wat geen hindemisse in hulle gemoed veroorsaak nie, maar weet nie altyd

hoe om hulle oortuigings in die praktyk uit te leef nie omdat daar nie strukture is nie.

Esterhuyse (2004:11I) stel dit soos volg: "Interkulturele kontak is uiters beperk.

Kulturele groepsgebiede is hoofsaaklik die praktyk met te min ernstige aandag aan

multikulturele begripsvorming - nie bloot deur boeke nie, maar deur doelgerigte

interaksie. Om goed te kan funksioneer, het multikulturele samelewings 'n

groeiende kern van mense met transkulturele geloofwaardigheid en

aanvaarbaarheid nodig. Interkulturele pendelaars help om multikulturele

samelewings se groepsgebiede van swaaideure te voorsien. 'n Mens kan hulle ook

brugbouers noem." 'n Multikulturele gemeente kan as brugbouer dien om

Christene van verskillende kulture in 'n "nuwe" gemeente op te vang en te bedien.

Vir gelowiges in die gegewe situasie wat oortuig is van die Bybelse imperatief (sien

Hoofstuk 2 en bv. Ef. 2:14-22; Gal. 3:26-28 en Openb. 5:9-10) en baie ander

praktiese motiverings vir multikulturele bedienings, is dit van die grootste belang dat

multikulturele kerkplantingsmodelle daargestel word vir evangelisering en

inskakeling in kerklike strukture van die ongelowiges en buitekerklikes

(nominaliste). Kerkleiers wat medebekommerd is oor die onttrekking van

hoofstroomkerke uit kultureel-transformerende gebiede, behoort te begin om

biddend saam te besin en saam te soek na wyses waarop missioner-

ekklesiologiese beginsels en praktyke van bediening ontwikkel kan word.

9.2.3.1 Gegewe situasie ten opsigte van kerkplanting

Hierdie navorsing beskryf die gegewe situasie ten opsigte van kerkplanting vanuit

die volgende definisie: Kerkplanting is waar en wanneer 17kerf< of kerke as

missionere handeling 17 kerk plant op grond van missioner-ekklesiologiese

beginsels, in omstandighede waar die konteks duidelik verreken word. (VgJ.

6.2.5.4.)

. I
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Die volgende gegewens is belangrik ten opsigte van die proses van

kerkplanting:

9.2.3.1.1 Die proses van kerkplanting begin deur missioner-ekklesiologiese

beginsels vanuit die Nuwe Testament (em Ou-Testamentiese

openbaringslyne) te formuleer - soos in hierdie studie aangetoon (vgl.

Hoofstukke 2-5 en 6.2.5.1).

9.2.3.1.2 Vanuit die historiese ontwikkeling van kerkplanting is bepaal dat die

huidige situasie van kerke, wat ontbind of saamsmelt as gevolg van 'n

gebrek aan 'n missionere visie en strategiee en die onstandhoudendheid

van 'n monokulturele benadering (omstandighede), herplanting van 'n

multikulturele bediening kan oorweeg (vgl. 6.2.5.2).

9.2.3.1.3 In die proses van herplanting van 'n multikulturele bediening, kan met

goeie oordeel en bewustheid van bepaalde leemtes in die Church Growth

Movement (CGM) en sy nuanseringe, van hulle materiaal en insigte ten

opsigte van kerkplanting in 'n multikulturele konteks gebruik gemaak word

(vgl. 6.2.5.3).

9.2.3.1.4 Ten opsigte van die soekersensitiewe model van Willow Creek

Community in Chicago (WCC), kan met goeie oorleg en sonder om

eklekties te werk te gaan - maar deur 'n proses van intemalisasie, met

vrug gebruik gemaak word van WCC se prosesse en materiaal, met

inagneming van hulle kenmerke (6.2.4.1.1.1), kritiek (6.2.4.1.1.2) en die

samevatting (vgl. 6.2.4.1.1.3) - en met besondere verwysing na:

. WCC se missionere sensitiwiteit vir soekers, maar dan 'n deurtrekking

daarvan na aile fasette van die bediening,waarin nie net die

. I
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buitekerklikes nie, maar soekers en gelowiges as ewe belangrik in die

oe van God die deurslag gee.

9.2.3.1.5 Ten opsigte van die doelstelling-strategiemodel van die Purpose Driven

Church (PDC), kan met goeie oorleg en sonder om eklekties te werk te

gaan - maar deur 'n proses van intemalisasie, met vrymoedigheid van

materiaal en prosesse van PDC gebruik gemaak word, met inagneming

van die kenmerke (6.2.4.1.2.1), kritiek (6.2.4.1.2.2)en die samevatting

(6.2.4.1.2.3)- en met besondere verwysing na:

. PDC se doelstellingbenadering (veral die inhoude), maar dan nie

gefokus op die doelstelling alleen nie, maar op die Hoof van die kerk,

Jesus Christus, en die uitbou van die doelstellings as bedienings van

die kerk - soos in hierdie navorsing aangetoon (vgl. Hoofstuk 4).

9.2.3.1.6 Van die selkerkmodel kan met oorleg en sonder om eklekties te werk te

gaan - maar deur 'n proses van intemalisasie, met vrymoedigheid van

materiaal en prosesse van die selkerkmodel gebruik gemaak word, met

inagneming van die kenmerke (6.2.4.1.3.1), kritiek (6.2.4.1.3.2) en die

samevatting (6.2.4.1.3.3) - en met besondere verwysing na:

. Die selkerkmodel se fokus op kleingroepe, waarbinne verhoudings

belangriker is as programme; selgroepe (kleingroepe) wat dien as

missionere basis vir uitreiking en akkommodasie van hulle In die

wereld - 'n terrein waarbinne gawes gei'dentifiseer en toegerus word,

sonder dat selgroepe ontwikkel in 'n ecc/esia ecc/esio/a (kerkie binne

'n kerk).

9.2.3.1.7 Daar kan met goeie oorleg en met groot wysheid gebruik gemaak word

van die elementevan die postmodemebenaderings-soos die kenmerke

daarvan (vgl. 6.2.4.1.4.1); met verdiskonteringvan die kritiek

I
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(6.2.4.1.4.2) en deur gebruik te maak van die elemente soos uiteengesit

in die samevatting (6.2.4.1.4.3) -veral in die lig van die oopsisteem- en

kommunikatiewe benadering van die postmodeme benadering as

ontwikkelende model.

9.2.3.2 Diegegewe situasie ten opsigte van multikulturaliteit

Hierdie navorsing beskryf die gegewe situasie ten opsigte van multikulturaliteit deur

interkulturasie met die volgende definisie: Interkulturasie is die interaksie tussen

die evangelie en kulture, deur verbreding van die konsep van inkulturasie.

Die volgende gegewens is belangrik ten opsigte van die proses van
interkulturasie:

9.2.3.2.1 Die proses van interkulturasie vind plaas met inagneming van die

hermeneutiese proses van inkulturasie (vgl. 6.3.4) en inagneming van die

voorbehoude en uitdagings ten opsigte van interkulturasie (vgl. 6.3.5).

9.2.3.2.2 Tradisie is 'n baie belangrike raamwerk waarbinne kulture en hulle

ontwikkeling ge'interpreteer moet word (vgl. 6.3.1.1).

9.2.3.2.3 Die proses van interkulturasie vemietig nie bestaande kulture nie, dit

ontwikkel nuwe Christelike uitdrukkings wat kultuur verander en

transformeer.

9.2.3.2.4 Die proses van ontwikkeling van 'n nuwe ontluikende kultuur van

bediening is 'n oopsisteem en 'n onderhandelende proses, waarin almal

betrokke is sonder om bedreig te voel.

9.2.3.2.5 'n Nuwe kultuur wat deur interkulturasie ontluik, neem nie besit van

bestaande kulturele uitdrukkings van die bediening, soos byvoorbeeld die

"Afro-Amerikaanse"-model, sonder 'n proses van intemalisasie nie.

9.2.3.2.6 Die proses van interkulturasie verloop s6 dat plaaslike

geloofsgemeenskappe eienaarskap van die ontluikende kultuur aanvaar.

I
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9.2.3.2.7 Die ligvan die evangelie verlig elke faset van so'n ontluikende kultuur.

9.2.3.2.8 Die proses neem dinamiekeen behoeftesin plaaslikegemeenskappein

ago

9.3 'n Nuwe situasie ten opsigte van multikulturaliteit en

kerkplanting

9.3.1 Demografies

Demografiese eienskappe is vloeibaar. Wat 'n nuwe situasie betref, word die

demografiese eienskappe soos weergegee in hierdie navorsing (vgl. 9.2.1), as van

toepassing op die nuwe situasie gereken. In die werklikheid kan die nuwe situasie

se eienskappe voortdurend herevalueer word. In'n situasie waarin 'n totale

demografiese verskuiwing plaasvind, of in omstandighede waar die demografiese

eienskappe totaal verskil van die gegewe, kan 'n herevaluering gedoen word.

9.3.2 'n Nuwe situasie - as ideale situasie beskryf (vgl. 9.2.2.2 ten opsigte van

sterk- en swakpunte)

I

Basisteoretiese Gegewe situasie met sterkpunte (a) Nuwe situasie

beginsels en swakpunte (b)

Christus as a) Daar bestaan waardering in die Deur die uitbouing en

Hoof gemeenskap (veral by swart- begronding van Jesus

Christene) vir Christene en die Christus as Hoof van

kerk (7.2.11.3). die kerk,

b) Ge/oofvan Christeneis swak geloofsekerheidte

begrondin Christusas Hoof versterken waardering
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(7.2. 11.2). vir gelowiges en die

kerk te bevorder.

Eenheid a) Jesus Christus as Hoof staan in Deur die uitbouing en

die sentrum van eenheidsbelewing begronding van Jesus

(7.2.11.4). Christus as Hoof van

b) Eenheidsbelewing is begrond op die kerk, die

geloofsoortuiging, wat swak eenheidsbelewing as

begrond is in Christus as Hoof merkteken van die kerk

(7.2.11.4). -van gelowiges van

verskillende kulture -te

versterk.

Heiligheid a) Uitlewing van geloof in Jesus Deur die uitbouing en

Christus is die grondslag in begronding van Jesus

uitlewing van heiligheid (7.2.11.5). Christus as Hoof van

b) Wit-, kleurling- en die kerk, ware heiligheid

mansgelowiges se uitlewing van as merkteken van die

heiligheid is begrond in die nakom kerk -wat begrond is in

van reels en regulasies (7.2.11.5). geloof in Jesus Christus

- uit te bou.

Katolisiteit a) Verskillende kulture, veral die van Deur die uitbouing en

die kleurlingindividue, is positief begronding van Jesus

ingestel op akkommodering van Christus as Hoof van

mekaar (7.2.11.6). die kerk, katolisiteit as

b) Wit- en swartgelowiges is nie ten merkteken van die kerk

volle akkommoderend teenoor uit te bou wat

ander kulture nie (7.2.11.6.). akkommoderend is van

aile kulture.

I Apostolisiteit I a) Openheid om die evangelie oor I Deurdie uitbouingen I
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kulturele grense te verkondig begronding van Jesus

(7.2.11.7). Christus as Hoof van

b) /n die uitreiking met die evangelie die kerk, apostolisiteit

is daar nie a/tyd 17goeie as merkteken s6 uit te

onderskeiding tussen geeste/ike bou dat die evangelie

en fisiese behoeftes nie (7.2. 11.7). oor aile kultuurgrense

heen verkondig kan

word en daar 'n suiwer

onderskeiding tussen

geestelike en fisiese

behoeftes is.

KiJpv'Ya a) Die erediens word beleef as 'n Om die bediening van

ontmoeting tussen GodlWoord en Kpuva in al sy fasette

die mens (veral by vrouens en s6 uit te bou dat die

swartmense) (7.2.11.8 en Woord as

7.2.11.9). ontmoetingspunt tussen

Die Woord neem 'n sentrale plek in God en mens vir aile

in die lewens van gelowiges (veral kultuurgroepe 'n sentrale

ten opsigte van prediking by plek sal inneem, sodat

swartgelowiges). almal Horn:

b) K/eurlingindividue -en mans in die . in die erediens sal

a/gemeen- is meer ingeste/ op wi! ontmoet;

be/ewing in die erediens as op . Horn beter sal wi!

ontmoeting met God in die Woord ken en beleef;

(7.2.11.8 en 7.2.11.10).

K/eurlingindividue is minder en sodat almal:

ingeste/ op kennis en . kennis en

ge/oofsvaardighede as ervaring vaardighede sal wi!

(7.2. 11.11). ontwikkel; en

Swartmense is meer ingeste/ op . aile bedienings-
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prediking en /ering in 11 geleenthede sal wi!

eredienssituasie as in se/groepe benut.

(7.2. 11. 11).

AELTouPYla a) Die erediens as Om die bediening van

toerustingsgeleentheid in AELTouPYlain al sy

gelowiges se ontmoeting met God fasette s6 uit te bou dat
en met mekaar het 'n goeie die ontmoeting met God
staanplek onder aile en mekaar, aile
bevolkingsgroepe, veral onder die kultuurgroepe kan lei tot
swartbevolking (vgl. 7.2.10.3.2). 'n dieper kennis en
b) Gereserveerdheid kom by die belewing van God.
witbevo/king voor ten opsigte van

ontmoeting met mekaar oor

ku/tuurgrense heen (7.2.10.3.2).

Menslike be/ewing neem by

k/eur/ingindividue - en mans in die

a/gemeen - 11groter p/ek in as

sentraliteit van God en die Woord

(7.2.10.3.3).

,
a) Daar is 'n positiewe belewing van Om die bediening vanKOLVWVLa

geloofsgemeenskap (7.2.11.13). KOLVwvlain al sy fasette

b) Toerusting in onderlinge be/ewing s6 uit te bou dat

en beoefening van onderlinge belewing en
ge/oofsgemeenskappe vereis beoefening van
aandag (7.2.10.3.6). geloofsgemeenskap

uitgebou kan word.
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9.3.3 'n Nuwe (ideale) situasie ten opsigte van kerkplanting

Hierdie navorsing beskryf die gegewe (en daarom ook die ideale) situasie ten

opsigte van kerkplanting vanuit die volgende definisie: Kerkplanting is waar en

wanneer 11kerk of kerke as missionere handeling 11kerk plant op grond van

missioner-ekklesiologiese beginsels, in omstandighede waar die konteks duidelik

verreken word (vgl. 6.2.5.4).

Die volgende gegewens weerspieel die nuwe (ideale) situasie ten opsigte van

kerkplanting

9.3.3.1 Die proses begin met 'n voorbereidingsfase (Fase 1) en ontwikkel tot 'n

inisieringsfase (Fase 2) waama dit uitloop op 'n implimenteringsfase

(Fase 3). Tydens die inisieringsfase (Fase 2) word die missioner-

ekklesiologiese beginsels wat geformuleer is as basisteorie (BT) in drie

stappe en twee subfases (Stappe 1-3 & f1 - f2) (vgl. 9.1) onderhandel,

met die oog op toepassing (vgl. 9.2.3.1.1) in Fase 3.

9.3.3.2 Die voorbereidingsfase(Fase 1) begin met die onderhandelingmet die

oog op 'n proses van herplanting in 'n ge'identifiseerdegebied (vgl.

9.2.3.1.2/.

~

. I

BLaKOVLa a) Daar bestaan 'n positiewe Om die bediening van

gerigtheid op dienslewering 8laKovLa in al sy fasette

(7.2.11.13). s6 uit te bou dat 'n sterk
b 11Sterker balans tussen bediening balans tussen bediening

van fisiese en geestelike behoeftes van fisiese en

kan ontwikkel word (7.2.10.3.7). geestelike behoeftes

ontwikkel kan word.
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9.3.3.3 Ondersoek word gedoen na die materiaal en kundigheid van die eGM en

nuanseringe wat van toepassing mag wees (vgl. 9.2.3.1.3).

9.3.3.4 Ondersoek word gedoen om materiaal te identifiseer van die wee wat

van toepassing gemaak kan word vir implimentering in die nuwe situasie,

veral met die oog op die ontwikkeling van 'n missionere sensitiwiteit in al

die bedienings (vgl. 9.2.3.1.4).

9.3.3.5 Ondersoek word gedoen om materiaal te identifiseer van die PDe wat

van toepassing gemaak kan word vir implimentering in die nuwe situasie,

veral met die oog op die gee van inhoude aan die verskillende bedienings

wat in hierdie navorsing geidentifiseer is (f3) (vgl. Hoofstuk 4) (vgl.

9.2.3.1.5).

9.3.3.6 Ondersoek word gedoen om materiaal te identifiseer van die

selkerkmodel wat van toepassing gemaak kan word vir implimentering in

die nuwe situasie, veral met die oog op die tot stand bringing van

selgroepe wat kan dien as missionere basis en met die oog op moontlike

identifisering van leierskapsgawes (9.2.3.1.6).

9.3.3.7 Elemente en kenmerke van die postmodeme benadering word nagegaan

om seker te maak dat belangrike kenmerke, 5005 'n oopsisteem en

kommunikatiewe benaderings, geimplementeer word (vgl. 9.2.3.1.7).

9.3.4 'n Nuwe situasie (ideale) ten opsigte van multikulturaliteit

Hierdie navorsing beskryf die gegewe (en daarom ook die ideale) situasie ten

opsigte van multikulturaliteit deur interkulturasie vanuit die volgende definisie:

i I

-- --- -- -
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Interkulturasie is die interaksie tussen die evange/ie en kulture deur verbreding van

die konsep van inkulturasie.

Die volgende gegewens is belangrik om 'n nuwe (ideale) situasie te betree:

9.3.4.1 Die hermeneutiese proses van inkulturasie (vgl. 6.3.4) word steeds

nagegaan,met inagnemingvan voorbehoudeen uitdagings (vgl. 6.3.5 &

9.2.3.2.1).

9.3.4.2 Tradisies wat vasgele is en waarbinne kulture funksioneer, word met sorg

nagegaan (vgl. 9.2.3.2.2).

9.3.4.3 Bestaande kulture word ondersoek om waar nodig, Christelike

uitdrukkings te vind wat die kultuur kan transformeer (9.2.3.2.3.)

9.3.4.4 Die proses vertoon 'n openheid wat almal innooi om te deel in die

prosesse (vgl. 9.2.3.2.4).

9.3.4.5 Bestaande kulturele uitdrukkings van bediening word nie klakkeloos

oorgeneem nie (vgI.9.2.3.2.5).

9.3.4.6 Die proses word bestuur sodat die geloofsgemeenskapwat besig is om

te ontwikkel, eienaarskap kan aanvaar van die nuwe multikulturele

bediening(vgl.9.2.3.2.6).

9.3.4.7 Die lig van die evangelie word voortdurend gesoek op elke faset van die

nuwe ontluikende bedieningskultuur (vgl. 9.2.3.2.7).

9.3.4.8 Dinamieke en behoeftes van die plaaslike gemeenskappe word

voortdurend ondersoek met die oog op bedieningsontwikkeling (vgl.

9.2.3.2.8).

~

. I
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9.4 Strategiese proses

9.4.1 Inleiding

In 9.1 is verwys na die strategiese proses wat verloop in drie fases (voorbereidend,

inisierend en implementerend). Hierdie fases word nou beskryf met die

onderstaande diagram as riglyn (vergelyk Wierda, 2001 :86-95).

Grafiese Voorstelling (sien volgende bladsy)

- ---
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9.4.1.1 Fase 1: Voorbereidende fase

Die voorbereidingsfase neem 'n aanvang na die navorsing. Dit begin met

besinning op 'n gemeentese kerkraad,oor:

. Kerkplanting as roeping vir die gemeente.

. Die plek (gebied) waarbinne gewerk sal word, met die oog op kerkplanting

(herplanting van 'n multikulturele bediening).

. Identifisering van moontlike medewerkers (uit ander gemeentes).

. Oopgesprek met die gemeente oor die besluit van die kerkraad; aanwys van 'n

werkgroep (uit inisiatiefnemende kerkraad).

. Die inisiatiefnemende kerkraad wys 'n werkgroep aan wat met die proses begin.

. Saamroep van moontlike belangstellendes en/of meewerkende

kerke/gemeentes.

. Besinning van die nuwe groep onder leiding van die werkgroep van die

inisiatiefnemende kerkraad.

. Inligting word gegee en bespreek en 'n aksiegroep word aangewys.

. Die eerste stap van die aksiegroep is om 'n persoon aan te wys wat as

kerkplanter sal optree. Die persoon sal iemand moet wees wat geroepe voel en

kan inpas by'n multikulturele (of ander) konteks of situasie -en wat bereid is om

verder toegerus te word vir die deal. Die belangrikste persoonlikheidskenmerk

van 'n kerkplanter is iemand met visie en dryfkrag, eerder as 'n konsolideerder.

. Dit is raadsaam dat 'n spanmaat met konsolideringseienskappe aangewys word

om saam met die kerkplanter te werk (Murray, 2001a:237-240).

· Die aangewese aksiegroep begin om te beplan hoe die besluit, inligting,

doelwitte en datum van die eerste byeenkoms van belangstellendes aan die

gemeenskap bekendgestel kan word. 'n Goeie aansluitingspunt sal wees om

die resultate van die empiriese ondersoek (Hoofstuk 7) op bevatlike wyse deur

middel van die pers, radio en televisie bekend te maak.

I
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Fase 1 kom tot afranding wanneer die inisiatiefnemende gemeente, die aksiegroep

en die kerkplanter tot n verbintenis kom om met die proses voort te gaan of om dit

finaal te beeindig.

9.4.1.2 Fase 2: Inisieringsfase (strategies)

9.4.1.2.1 Fase 2 is die strategiese fase waartydens strategiee bepaal word, deur

middel van 'n proses van besluitneming. Die hoofklem Ie op die hoe?

Hoe word die basisteoretiese (BT) bevindings bestuur met betrekking tot

'n beweging na die praktyk? Fase 2 moet dus op die plek uitgevoer word

en wel saam met die mense wat deel uitmaak van die gemeente wat in

die proses is om geplant te word. Die aangewese persoon wat as

kerkplanter funksioneer, sal in hierdie fase 'n baie belangrike rol vervul

(hoewel hy/sy nie noodwendig die proses hoef te bestuur nie).

9.4. 1.2.2 Fase 2 bestaan uit drie onderdele:

(A) 'n Profiel van die mense wat in die proses is om deel te word

van die kerkplanting en deel uitmaak van Fase 2. Aksiestappe

word nou in werking gestel om die gemeenskap uit te nooi om

deel te word van die inisieringsproses van multikulturele

kerkplanting. Samestelling van 'n profiel van mense wat deel

neem aan die proses, word vanaf die eerste byeenkoms

opgestel en voortdurend opgedateer. Hierdie profiel maak 'n

belangrike deel uit van die aksiegroep se voortdurende

beplanning. Die vertrekpunt van die profiel is die profiel van

die steekproefbevolking wat deel uitmaak van hierdie

navorsing. Hierdie profiel word saamgestel deur die empiriese

vraelys wat deel uitmaak van hierdie studie, soos volg aan te

pas:

I
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(a) Agtergrondinligting: ouderdom, taal, geslag, kulturele en

etniese agtergrond, woongebied, verblyftyd,

huwelikstatus, werkstatus, vervoer, adres,

kontaknommers, ens.

(b) Persoonlike gegewens: stokpe,rdjie gawes,

leierskapondervinding, vreugdes, ambisie, verwagtings,

vrese, probleme ens.

(c) Konteksinligting: beroep, opleiding, inkomstegroep, ens,

(d) Lewens- en wereldbeskouing: waardes (seksuele

orientasie, aborsie, geweld, ens.), wat druk en spanning

veroorsaak en sake na yore bring 5005 watter kwelvrae

in die Woord en welke verwagtinge van Woordbediening

bestaan, kontakinligting van nie-Christene (of mede-

Christene met nood), ens.

(e) Oorsprong en roeping: (vereenvoudigde weergawe van

Afdeling B van die vraelys).

(f) Merktekens: (vereenvoudigde weergawe van Afdeling C

van die vraelys.

(g) Bedienings: (vereenvoudigde weergawe van Afdeling D

van die vraelys. Hierdie inligting moet tydens die

inisieringsfase by elke byeenkoms of geleentheid

vrywillig gevra word en weekliks verwerk word, sodat op

hoogte gebly kan word met die profiel en behoeftes.

Deeglike administrasie is van die begin af noodsaaklik,

(B) Besluitnemings

Hierdie onderdeel van Fase 2 hanteer die drie stappe (Stap 1-3) en

die drie subfases (f1-3), 5005 in 9.1 bespreek. Gedurende die

ontwikkeling van Fase 2 word leiers ge'identifiseer wat

I
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verteenwoordigend is van die groep ten opsigte van etnisiteit, geslag,

ouderdom en die bestaande aksiegroep.

(C) Werkplan

Die derde subfase (f3) wat oor werkplan handel, word voor Fase 3 se

begin finaal hanteer om die vrae Wie doen wat? Waarom? Waar?

Wanneer? Hoe? en Teen watter koste? nader te omlyn. Sake soos

die aksiegroep se mandaat, verbintenisse, die tydsduur van die fases,

geboue vir byeenkomste en uiteindelike kerk, die finansiele bestuur

en begroting word hanteer.

9.4. 1.3 Fase 3: Implementeringsfase

Hierdie fase beskryf die kerkplantingsproses. Vier stadiums word tydens die fase

onderskei.

(A) Strategiese beplanning

Duidelikheid word verkry oor kemsake soos die gemeente se visie en

missie, 'n bedieningsmodel (wat Fase 2 se besluite kan saamvat),

naam, embleem, funksionarisse, finansies, offergawes ens. Die

aksiegroep (wat in die stadium ge"identifiseerde leiers uit die groep

wat byeenkom insluit -en wat hulle verbind het tot die proses) en lede

van die gemeenskap wat op uitnodiging vrywillig deel wi! wees van die

proses, maak deel uit van hierdie stadium. Dit is noodsaaklik dat

gebed hier pertinent genoem moet word as 'n onmisbare element
van die hele proses. Dit mag raadsaam wees om op 'n vroee

stadium reeds 'n gebedsgroep byeen te bring, wat op gereelde

I
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basis saamkom en wat voorbidding vir elke fase, stap en stadium
doen.

(B) Die tweede stadium kan die voorgeboortelike stadium genoem

word, waarin bogenoemde aksiegroep steeds verantwoordelikheid

neem (let wel dat die leiersgroep vanuit die gemeenskap gaandeweg

in die aksiegroep nodige opleiding ontvang en eienaarskap aanvaar

vir die proses). 'n Netwerk word uitgebou wat al meer nie-Christene

sowel as nominale Christene en belangstellendes identifiseer.

Afhangende van die bedieningsmodel waarop besluit word, kan dit

baie verstandig wees om op hierdie stadium kleingroepe (sover as

moontlik onder leiding van die leiersgroep) in die lewe te roep.

Kleingroepe moet van die begin af funksioneer as missionere basis

van die gemeente, waarby bv. nie-Christene kan inskakel en

onderwerp kan word aan blootstelling en toerusting in verskeie fasette

van die Christelike geloof, soos wat dit vanuit die basisteoriee

ontwikkel word (vgl. Fase 2).

(C) Die derde stadium is geboorte. Die geboorte word 'n werklikheid met

die eerste erediens. Die formaat van die erediens is die eindresultaat

van voltooiing van die proses van interkulturasie (Fase 2). Die

netwerk (en administrasie) moet in die stadium s6 in pas wees, dat

sonder spanning 'n kritiese massa by die eerste erediens verwag kan

word. Dit is 'n groter gevaar om te vroeg met die eerste erediens te

begin as te laat. Duidelikheid moet bestaan oor sake soos kritiese

massa, erediensstyl en gawes -om daarvan 'n groot sukses te maak.

(D) Die vierde stadium is groei. Met groei word bedoel dat die

eredienste, funksionering van kleingroepe en veral dan toerusting met

betrekking tot aile fasette wat vanuit die onderhandelingsproses (Fase

2) gei'dentifiseer is en steeds gei'dentifiseer word, in plek kom.

Tydens hierdie stadium moet die groei van die gemeente so bestuur

I
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word dat die gemeente se missioner-ekklesiologiese identiteit s6

ontwikkel is dat kwalitatiewe en kwantitatiewe groei verseker is en die

na-binne-gerigtheid en die gerigtheid op die gemeenskap, in goeie

balans funksioneer. Wanneer hierdie stadium bereik word, moet 'n

volgende proses van kerkplanting reeds in plek kom.

9.4.2 Fase 2: Inisieringsfase

9.4.2.1 Stap een: Die verhouding van Christus as Hoof tot die kerk as

sy liggaam

9.4.2.1.1 Gemodelleerde voorstelling

....

Figuur 7

Die verhouding van Christus as Hoof tot die kerk as sy liggaam en fokuspunt

binne die koninkryk van God, word in die bostaande model weerspieel.

I
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9.4.2.2 Stap twee: Merktekens van die kerk

9.4.2.2. 1 Gemodelleerde voorstelling

Figuur 8

Merktekens van die kerk, as uitdrukking van die missioner-ekklesiologiese

identiteit daarvan, kan soos hierbo in 'n model weerspieel word.

9.4.2.2.2 Onderhandelingsproses

Basisteoretiese (BT-)vertrekpunte: Merktekens van eenheid, heiligheid,
katolisiteit en apostolisiteit

BT2.1 Diekenmerkevan die ware kerk, naamlikWoordverkondiging(vgl.
8T 2.5), suiwerbedieningvan die sakramente (vgl.8T 2.4) en
toepassing van tug (vgl.8T 2.3) volgens die Gereformeerde
ekklesiologie,is steeds waardevolleonderskeidingstekensvirdie
kerk se gerigtheidna binne (vgl.3.2.5).

BT2.2 Eenheid as merktekenvan die kerk,is 'nverenigende krag in die
wereld (vgl.5.4.2.2).

. I
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9.4.2.3 Stap drie: Bedienings van die kerk

9.4.2.3.1 Gemodelleerde voorstelling

Figuur 11

Funksionering van die kerk in sy bedienings, is 'n uitdrukking van sy

missioner-ekklesiologiese identiteit in die kerk en koninkryk, en as

uitdrukking van die merktekens daarvan en as antwoord op sy verhouding tot

Jesus Christus as Hoof van die kerk, kan dit soos hierbo in 'n model

voorgestel word.

9.4.2.3.2 Onderhandelingsproses

Basisteoretiese (BT-)vertrekpunte: Bedienings van die kerk naamlik,
KfJpvYl1a,XElTovPYla,KOlvwvla en
8laKovla

BT3.1 K~pUYl1averwys na aile aktiwiteite in die gemeente wat primer gefokus

is op verkondiging van die Woord se unieke (goeie) boodskap aan
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9.4.3 Samevatting van besluitnemings oor Jesus Christus as Hoof van die

kerk, merktekens en bedienings van die kerk

9.4.3.1 Gemodelleerde voorstelling van die funksionering van Jesus

Christus as Hoof van die kerk, merktekens en bedienings van die
kerk

Figuur 12: Funksionering van basisteorie

. Funksioneringvan die kerk in sy bedienings, wat 'n uitdrukkingis van sy

missioner-ekklesiologiese identiteit in die kerk en koninkryk, as

konkretiseringvan sy merktekens en antwoordop sy verhouding tot Jesus
Christus as Hoofvan die kerk.
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AFDELING 3 - STRATEGIESE KOMPONENT

HOOFSTUK10: BESKRVWINGVAN 'N ONDERHANDE-
LlNGSMODEL VIR MUL TIKUL TURELE

KERKPLANTING

10.1 Inleiding

In Hoofstuk 9 is 'n strategie omskryf na aanleiding van die funksionering van die

regulatiewe sirkel. Die regulatiewe sirkel is beskryf as 'n beweging van

verandering deur die vrae: wie doen wat? (wat die resultate van die

hermeneutiese proses behels); hoe? (die strategiese proses, verwoord by wyse

van besluite); en waartoe? (die verandering van die empiriese werklikheid

[gegewe situasie] na 'n nuwe empiriese situasie). As resultaat is 'n strategie,

met die oog op die inisieringsproses van multikulturele kerkplanting, omskryf.

Dit beteken egter nie dat multikulturele kerkplanting die enigste strategie is wat

op die missioner-ekklesiologiese beginsels gebou kan word nie. In Hoofstuk 6

(6.1) is die verhouding tussen die hermeneutiese, empiriese en strategiese

prosesse met die bou van 'n brug beskryf. Die hermeneutiese formulering van

basisteoretiese beginsels dien as die fondament waarop die brug gebou moet

word. Voorts dien die empiriese formulering van metateoretiese beginsels as

die pilare waarop die brug gebou moet word. In die strategiese fase van die

studie word die brug self gekonstrueer. Soos daar brOe is wat verskil in

voorkoms en doelmatigheid vanwee die geografiese omgewing waar die brug

opgerig word, kan hierdie proses ook toegepas word in gemeentebou en

kerkplantingsprosesse van verskillende aard. Soos wat die kontekste

waarbinne die proses kan funksioneer verander, kan die empiriese proses

aangepas word om die nodige kontekstuele inligting te verkry waarbinne ander

strategies kan funksioneer. Dit kom daarop neer dat die proses in

gemeentebou ook toegepas kan word in bestaande gemeentes van enige aard.
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AElTOVPYLaverwysna die gelowigese antwoordendegerigtheidop God

in formele en informele aanbiddingsgeleenthede. Die verwagting is 'n

ontmoeting en versterking deur God, wat as getuienis uitgedra en

uitgeleef word in die daaglikse omgang met ongelowiges in die wereld

(sien 4.9.2).

KOLVWVLais die vrug van gelowiges se bemoeienis met die opdrag van

die evangelie in onderlinge ondersteuning, wat dien as basis vir

gelowiges se uitreiking na die wereld (sien 4.9.3).

OWKOVLais die suiwerstevorm van naasteliefdewat gerig is op almal

wat in nood is en wat vanwee hulle nood 'n beroep op die gelowige se

hulp maak (4.9.4).

Beskrywing van model
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. Die grondslag van 'n missionere ekklesiologie vind uitdrukking in die

merktekens as basis van die kerk, wat voorgestel word met die

horisontale begrippe.

. Die liggaam, in sy multikulturele konteks, word uitgedruk deur die vier

sirkelvormige elemente (figure van bo gesien), wat kulturele variasie by

wyse van die kleurvariasie van hierdie elemente in die model iIIustreer.

. Die regterhande wat na mekaar uitgestrek is, iIIustreer die gesindheid van

krag en toewyding waarmee die vier bedienings waarvolgens die kerk

funksioneer (uitgedruk deur die vier begrippe wat die spiraal omsoom),

uitgevoer word.
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Eenheid. Heiligheid. Katolisiteit . Apostolisiteit

Figuur13
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AFDELING 3 - STRATEGIESE KOMPONENT

HOOFSTUK 11: SAM EVATTING: MISSIONES ECCLESIAE-
DIE INVLOED VAN 'N MISSIONERE VISIE EN

STRATEGIE IN GEMEENTEBOU, TEN
OPSIGTE VAN MULTIKULTURELE
KERKPLANTING

11.1 Inleiding

In hierdie navorsing is 'n missionere visie en strategie in gemeentebou ten opsigte

van multikulturele kerkplanting ondersoek. Die basiese vertrekpunt in hierdie

navorsing is dat die kerk net waarlik kerk kan wees as hy getrou is aan sy wese en

identiteit. Die kerk definieer nie sy missie in die wereld nie. God doen dit. God is

'n missionere God (missio Del). Die lewende God doen self sy werk in en deur die

skepping, in en deur die kerk (missiones ecclesiae) en in en deur gelowiges in die

wereld. Die identiteit van die kerk word uitgespel deur die formulering van 'n

missionere ekklesiologie wat die kerk se wese verstaan, sy bedienings op grond

daarvan reg formuleer (verklaar) en sy strategie van bediening in die lig daarvan

struktureer. Hierdie navorsing poog om 'n bydrae daartoe te lewer, deur dit veral

van toepassing te maak op kerkplanting in 'n multikulturele konteks.

Twee noodsake gee aanleiding tot die navorsing. Die eerste is die gebrek aan 'n

missionere gerigtheid in die kerk en die tweede is die uitwerking wat dit het op

kerke wat in hulle gemeenskappe kulturele transformasie ervaar. Kerke met In

monokulturele tradisie is nie by magte om hierdie transformasie te bestuur of op te

los nie. Die gevolg is dat kerke in middestedelike gebiede tot niet gaan en 'n groot

bedieningsleemte laat. Charismatiese kerke is in proses om hierdie leemte te vul,

maar op 'n wyse wat onkrities omgaan met die verskillende kulture van mense. In

die reel word 'n "Afro-Amerikaanse" kultuur van bediening gevestig, wat die unieke

gawe en aard van bestaande kulture misken. Oorspronklike kulture lewer geen

. I
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11.5. Gevisualiseerde voorstelling van die model (vgl. 10.3.2)

Figuur12

Die gevisualiseerde model gee uitdrukking aan:

. Die verhouding van Christus, as Hoof, tot die kerk - as sy liggaam en

fokuspunt binne die koninkryk van God.

. Merktekens van die kerk, as uitdrukking van die missioner-ekklesiologiese

identiteit van die kerk.

. Funksionering van die kerk in sy bedienings, wat 'n uitdrukking is van sy

missioner-ekklesiologiese identiteit in die kerk en koninkryk, as

konkretisering van sy merktekens en antwoord op sy verhouding tot Jesus

Christus as Hoof van die kerk.
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