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Skokkend positief
Insigte vanuit nuwe navorsing oor aktiewe Afrikaanse kerkjeug

Hierdie boek is ŉ gesprek wat 
vanuit ŉ wonderlike projek 
begin is – Kerklike Jeug 

en Geloof in Suid-Afrika (ŉ multi-
kerklike navorsingsprojek). 

Die projek het die uiteinde 
gehad dat amper 300 jongmense 
(ouderdom 16-35) 481 vrae 
beantwoord het. Dit het veral 
gefokus op profiel (wie is jy?) en 
persepsie (wat dink jy?). Die data 
wat hieruit onttrek is, was deeglik 
en omvangryk. Ons het gehoop vir 
meer respondente, maar dit was 
vir ons doeleindes genoeg, versprei 
oor die hele land en vanuit meer as 
82 gemeentes in drie denominasies. 

Die kerk wou vir ŉ slag weer 
weet hoe lyk sy jongmense. Ons 
het amper alle kerke in die land op 
hierdie reis saamgenooi. Party het 
van die begin af nie kans gesien 
nie; ander het soos die enorme 
logistieke taak duidelik geword 
het, besluit dat hulle nie dadelik 
wil voortgaan nie. Hopelik sal hulle 
nog in die toekoms! Uiteindelik het 
ons met die Afrikaanse susterskerke 
geëindig. Dit was voorwaar ŉ 
besondere belewenis om as kerke 
saam te werk. Ons het immers een 
saak gemeen: ons jeug! 

Die Departement Praktiese 
Teologie aan die Universiteit van 
Pretoria was die akademiese huis 
van die projek.

As daar net een boodskap 
vanuit hierdie boek uitgaan, is dit 
die boodskap dat ons nie langer 
met internasionale kontekste se 
navorsing stilweg tevrede kan wees 
nie. 

Ons konteks is nie dieselfde as dié 

van oorsee nie. In jeugbediening 
het ons té lank ander kontekste 
aangehaal asof dit min of meer 
op ons van toepassing is. Dit is nie 
altyd so nie. 

Natuurlik sal ons aan ons 
grootste kritici moet toegee dat 
ons nie in hierdie boek kan praat 
van “alle” jongmense in ons land 
nie. Ons praat nie eers van “alle” 
jongmense in die Afrikaanse kerke 
nie. Ons kan net sê wat hierdie 
respondente sê. Wat hulle sê, 
dui vir ons ŉ rigting aan. Of dit 
die rigting van “almal” is, kan ons 
ongelukkig nie bevestig nie. Maar 
as ons kritici ons daaroor aanvat, 
moet hulle ten minste erken dat 
hierdie ŉ eerste stap is om plaaslike, 
wetenskaplike, verantwoordbare 
navorsing te doen. 

Die titel van die boek sal 
waarskynlik genoeg skokgolwe die 
vertes in stuur. Nadat die eerste 
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woord oor die resultate die ore van 
die publiek bereik het, het dit reeds 
gebeur. Mense was verbaas, néé, 
ontsteld, dat daar iewers jongmense 
kan wees wat oorwegend (nie ten 
volle nie) positief is oor die kerk. 
Hoe kan dit wees? Alles oor die 
kerk is mos deesdae negatief. Die 
oomblik as iets positief is, dan 
betwyfel ons die resultaat. 

Dit is presies hierom dat al 
29 skrywers dieselfde aanvanklike 
reaksie gehad het. Ons het veel 
meer negatiwiteit verwag. Ons was 
verbaas, verras (selfs geskok) oor 
die groot positiwiteit onder ons 
jongmense. Daarom het die keuse 
vir die titel al hoe meer toepaslik 
begin voel – Skokkend positief. 

Beteken dit die kerk kan rustig 
agteroor sit? Beteken die titel niks 
hoef aandag te geniet nie? Nee! 
Lees gerus die boek en jy sal baie hê 
om oor bekommerd te wees. Dalk 
maak dit jou wel ook rustiger. Maar 
daar is baie om van kennis te neem. 
En baie om te verander.

Die hoofskrywers het die deeglike 
werk van twee besondere statistici 
(prof Chris Smit en dr Mike van 
der Linde) gebruik. Die boek se 
hoofstukke volg die temas wat deur 
die studie gedek is. 

Met dié boek probeer ons méér 
doen as net die studieresultate 
deurgee. Ons probeer ŉ gesprek 
aan die gang sit waarvan hierdie 
boek hopelik net die begin is. Jy 
kan ons hiermee help. Ons wil nie 
net die data iewers op ŉ rak bêre 
nie. Ons wil graag die kerk help om 
uiteindelik ons jongmense beter te 
verstaan en te bedien.
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Hierdie Kruisgewys fokus op van 
die uitkomste van Kerklike Jeug en 

Geloof in Suid-Afrika, ’n multi-kerklike 
navorsingsprojek. bybel-Media gee 
dit onder die titel Skokkend Positief in 
boekvorm uit.

Zander van der Westhuizen, leier 
van die projek, beskryf dit soos volg: 
“Die kerk wou vir ’n slag weer weet 
hoe lyk sy jongmense. ons het amper 
alle kerke in die land op hierdie reis 
saamgenooi. Party het van die begin af 
nie kans gesien nie; ander het soos die 
enorme logistieke taak duidelik geword 
het, besluit dat hulle nie dadelik wil 
voortgaan nie. Hopelik sal hulle nog in 
die toekoms! Uiteindelik het ons met 
’n paar van die Afrikaanse susterskerke 
geëindig. Dit was voorwaar ’n beson-
dere belewenis om as kerke saam te 
werk. ons het immers een saak ge-
meen: ons jeug!”

Die navorsing is gedoen met die 
kundige hulp van teoloë en sta tistici 
van die Universiteit van Pre to ria 
sowel as die Departement kom-
mu nikasiewetenskap van UnisA. 
Die uiteinde was dat amper 300 
jongmense (ouderdom 16-35) 481 vrae 
beantwoord het. Dit het veral gefokus 
op profiel (wie is jy?) en persepsie (wat 
dink jy?). Die data wat hieruit onttrek is, 
is deeglik en omvangryk hanteer. Hulle 
het gehoop vir meer respondente, 
maar dit was vir die doeleindes van 
die navorsing genoeg, versprei oor 
die hele land en getrek vanuit meer as 
82 gemeentes in drie denominasies. 

Uiteraard kan hierdie navorsing nie 
’n prentjie gee van “alle” jongmense 
in ons land nie. Die navorsing praat 
nie eers namens “alle” jongmense 
in die Afrikaanse kerke nie. Al wat 
die navorsing sê, is wat hierdie 
respondente sê. Maar wat hulle sê, dui 
vir ons ’n rigting aan. of dit die rigting 
van “almal” is, kan ons waarskynlik 
nie bevestig nie. Maar hierdie was ’n 
belangrike eerste stap om plaaslike, 
wetenskaplike, verantwoordbare na-
vor sing te doen, eerder as die inter na-
sio nale projekte waarby ons kerke tans 
gereeld inval. 

Die navorsers was met reg “geskok” 
oor die bevindings van die navorsing. 
Hulle het baie meer negatiwiteit ver-
wag. Hulle was verbaas oor die groot 
positiwiteit onder jongmense. Vandaar 
die titel van die boek: Skokkend positief. 

beteken die uitslag van die navor-
sing dat die kerk rustig agteroor kan 
sit? Dat niks hoef aandag te geniet 
nie? nee! lees gerus die boek en jy 
sal waarskynlik baie hê om oor be-
kom merd te wees. of, dalk maak dit 
jou wel ook rustiger. Want daar is baie 
om van kennis te neem. en baie om te 
verander.

Hierdie Kruisgewys sit ’n paar per-
spek tiewe uit die navorsing op die 
tafel en probeer ’n gesprek oor ons 
jongmense aan die gang sit, met die 
hoop dat dieselfde met die volledige 
navorsing van die boek kan gebeur. 
Hierdie is dus net die begin.
•	 in die artikel Die hoe, wat, waarom 
en wie beskryf Elnerine Greeff van die 
departement kommunikasiewetenskap 
van Unisa en die statistiese konsultante 
Chris Smit en Mike van der Linde van 
die Universiteit Pretoria die navorsings-
proses.
•	 in Oorwegend positief oor die kerk 
skryf Malan Nel oor die redes waarom 
jongmense die kerk so positief ervaar. 
Dit het veral te make met hulle kerkbe-
grip, die positiewe invloed van ouers 
en predikante, sowel as die belydenis 
dat die Here Jesus die Here en Verlosser 
van hulle lewe is.
•	 Thinus van Staden brei in Gesinne 
en vriendskap sterkste invloed uit oor die 

rol wat gesinne in die geloofslewe van 
suid-Afrikaanse jongmense speel. om 
die waarheid te sê, dit wil lyk asof die 
invloed wederkerig is, dat die kerk ’n 
positiewe invloed op gesinswees het. 
Dit kan egter ook beteken dat die kerk 
gesonde gesinne aantrek, wat dit vir 
ander gesinne moeiliker maak om in te 
skakel.
•	 in Hoe geloof en moraliteit saamloop 
skryf Albert Coetsee oor die verstom-
mende positiewe korrelasie tussen 
hulle belydenis dat Jesus Christus hulle 
Here en Verlosser is en die belewenis 
dat dit die belangrikste verhouding in 
hulle lewe is. Dit is egter ook duidelik 
dat daar ’n groot behoefte aan toerus-
ting is.
•	 in Die stand van geloofsvorming in 
die kerk skryf Lyzette Hoffman oor die 
belangrike rol wat ouers in geloofsvor-
ming speel. Dit is egter ook insig ge-
wend watter groot rol predikante in 
jongmense se geloofsvorming speel. 
Preke asook kategese (veral belydenis-
klas) speel ’n belangrike rol in geloofs-
vorming.  
•	 Zander van der Westhuizen werk 
in Wat sê jongmense oor seks en hulle 
geloof? op ’n sensitiewe wyse met die 
waarnemings uit die navorsing wat dui 
op ’n hoë premie wat op geloof in ver-
houdings geplaas word, ’n baie lae 
persentasie wat saamwoon, en sek-
suele gemeenskap wat eerder binne 
gevestigde verhoudings plaasvind as 
in informele verhoudings. Dit is ook 
duidelik dat ’n nuwe manier van praat 
hieroor gevind moet word.
•	 in Die kerk en gemarginaliseerde 
jongmense met risikogedrag werk Chris-
to Thesnaar en Jurie Joubert nie net 
met die resultate van die ondersoek 
nie, maar met die uitdagings van die 
breër gemeenskap waarvan jongmen-
se deel is. Die kerk het volgens hulle 
sonder twyfel ’n rol binne die publieke 
domein te speel – wat die onderwys-
sisteem insluit. Die kerk moet weer sy 
betrokke rol in die publieke domein 
ontdek en veral ook medeverantwoor-
de likheid aanvaar vir wat in die publie-
ke domein gebeur.

VA n  D i e  r e D A k t e U r s
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Jongmense skokkend 
positief oor die kerk

Chris van Wyk is artikel-redakteur  
van dié uitgawe.
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Die hoe, wat, waarom  
en wie

Die sentiment onderliggend 
vir die opdrag vir hierdie 
navorsing, handel oor ons 

jeug, hoe hulle oor hulleself en die 
kerk dink en hoe hulle die kerk ervaar. 
Die beginsels van ewekansigheid, 
onsydigheid en betroubaarheid het 
deurgaans die deurslag gegee. 

Hierdie artikel beskryf die uit-
gangs punte van die navorsing en 
die beplanning en uitvoering van 
al die stappe wat gevolg is. Dit be-
skryf ook die respondente se de-
mo grafiese besonderhede. Dit 
im  pliseer die ontwikkeling van ’n 
self-geadministreerde vraelys, die 
steekproefontwerp wat gevolg is, die 
fisiese uitvoering van die opname 
en die statistiese verwerking van die 
data. Die doel was om soveel moontlik 
respondente by die navorsing te be-
trek om sodoende ’n volledige beeld 
van die kerkjeug van die meewerkende 
kerklike denominasies in suid-Afrika te 
skets.

Metodologie
Die studie het oor ’n relatief kort 
periode geskied ten einde te voorkom 
dat gesprekke of voorvalle in die media 
of besluite van die kerk moontlik som-
mige respondente se antwoorde sou 
beïnvloed. 

Die vraelys se samestelling het in 
vier fases geskied. 

Daar was eers ’n literatuurstudie, 
en toe die gebruik van kwalitatiewe 
fokusgroepe om die konstrukte en 
konsepte te oorweeg en te verskerp. 
Daarná het die vorming van ’n taak-
span gevolg wat die teoretiese en 
empiriese uitlatings van die litera-
tuur studie en die fokusgroepe na 
vraelysitems in die vorm van neutrale 
stellings moes omskakel. laastens 
was daar die beoordeling van die 
vrae met betrekking tot statistiese en 
rekenaarverwerkingsaspekte en die 
finalisering van die vraelysformaat. 

Die uiteindelike weergawe van die 
vraelys het 481 vrae of stellings bevat, 
meer as 30 bladsye lank! Die vraelys is 
aan meerdere loodsstudies onderwerp 
– onder meer aan ’n deskundige pa-

neel teoloë en ’n aantal beskikbare 
jong mense wat nie deel uitgemaak het 
van die respondente wat gekies is om 
die vraelys te voltooi nie. 

Navorsingspopulasie en 
steekproefneming

Met die loodsing van die navorsings-
projek, is ’n ope uitnodiging aan 
Christelike kerke in suid-Afrika gerig 
om aan die projek deel te neem ten 
einde oor ’n breë navorsingspopulasie 
te beskik. Mettertyd, hoofsaaklik 
weens logistieke redes, het sommige 
van die denominasies wat aanvanklik 
deelgeneem het, onttrek. 

Die navor singspopulasie het uitein-
delik uit alle aktiewe jeuglidmate van 
16 tot 35 jaar oud van die nG kerk, die 
Gereformeerde kerk, die Hervormde 
kerk en die rCA bestaan. 

Die steek proefnemingspopulasie 
het gekom uit alle beskikbare of 
bereid willige aktiewe of meelewende 
jongmense van die vier denominasies 
in die ouderdomsgroep 16 tot 35 jaar.

Die gegewens (databasisse) wat 
elke betrokke denominasie verskaf 
het, het die getal respondente en die 
keuse van respondente bepaal. Vir 
elke denominasie is ’n unieke steek-
proefplan ontwerp. Daar is besluit om 
op ’n waarskynlikheidsbasis gemeentes 
per denominasie te kies, en daarná 
respondente uit die gekose gemeentes. 
Menslike voorkeure en oordeel is 
sover moontlik in die keuseproses 
vermy ten einde ’n werklik onsydige 
en verteenwoordigende steekproef 
te verseker. in alle gevalle (behalwe 
die rCA, waar sensusneming gebruik 

is weens die klein getal moontlike 
respondente) is die steekproewe van 
gemeentes op gestratifiseerde wyse 
beplan en getrek. Hierdie ewekansige 
keuseproses het geskied op grond van 
‘n spesifieke ouderdomstratifikasie  
(16 tot <20; 20 tot <25; 25 tot <30; 30 
tot <35), in ooreenstemming met die 
mees onlangse suid-Afrikaanse sensus.

omvattende instruksies vir die 
ewekansige keuse van respondente, 
tesame met excel-tabelle (wat die 
gekose gemeentes per gemeente 
bevat het) is elektronies aan die 
bestuurders van die opname per 
denominasie verskaf en persoonlik 
verduidelik. Dié opnamebestuurders 
was die as waarom die opnameproses 
gewentel het. elkeen se verbintenis 
tot suksesvolle betrokkenheid was 
van deurslaggewende belang. Hulle 
belangrikste rol het die werwing van, 
gereelde kontak met en persoonlike 
aanmoediging van die kontakpersone 
in elke gekose gemeente behels. 

Hierdie kontakpersone in die gekose 
gemeentes het ’n uiters belang-
rike rol gespeel deur die beskikbare 
respondente per gemeente te iden-
tifiseer, hulle samewerking te verkry 
en hulle e-posadresse gereed te kry 
om aan die betrokke kerklike op name-
bestuurders te verskaf. Hulle moes ook 
verantwoordelikheid aanvaar vir die 
verkryging en bewaring van ouers se 
toestemming waar respondente onder 
18 jaar oud was.

Afgesien van die noulettendheid 
waarmee die steekproefneming 
beplan en uitgevoer is, moet by 
die interpretasie van ’n persentasie 
respondente met ’n bepaalde eien skap 
(byvoorbeeld dames in die op name), 
daarteen gewaak word dat sodanige 
persentasies as presies reg beskou 
word. 

steekproefneming (soos wat 
in hierdie navorsing ge doen is) is 
uiteraard onderhewig aan variasie. 
Dit beteken dat twee verskillende 
steekproewe uit dieselfde bevolking 
tot twee verskillende waar des van 
dieselfde persentasie of gemid-
del de lei. Die standaardfout en ’n 

Elnerine Greef is dosent, Departement 
Kommunikasiewetenskap, Unisa.

Chris Smit is statistiese konsultant: 
Business Enterprises, Universiteit 

Pretoria.

Mike van der Linde is statistiese 
konsultant: Business Enterprises, 

Universiteit Pretoria.
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Die doelstelling van Kruisgewys is om die jongste 
teologiese denke oor kerk- en ge meen te wees op 
’n bevatlike wyse aan besige ge meen  teleiers oor 

te dra. 
bybel-Media is die uit gewer van Kruisgewys en 

versprei dit minstens vier keer per jaar gratis as ’n diens 
aan gemeentes, oor een  komstig die leuse “Ven noot in 
ge loof en bediening”. Die tydskrif is ’n gesamentlike 

aksie met die Gemeentedienstenetwerk (GDn).
Chris van Wyk van GDn (links bo) is die artikel-

redakteur. Pieter Fourie van bybel-Media (links onder) is 
die eindredakteur.

Kruisgewys word gestuur aan leraars van die Gerefor-
meerde kerke in suid-Afrika, die neder duitsch 
Hervormde kerk, die nG kerk, die Afrikaanse ge meen tes 
van die VGksA en die Christe like Gereformeerde kerk.

Kruisgewys bereik byna 3 000 gemeenteleiers
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ver trouensinterval van 95% moet 
aan vullend by die interpretasie van 
persentasies gebruik word. Dit is 
belangrik om hierdie tipe interpretasie 
in gedagte te hou wanneer ŉ mens 
blote persentasies, soos in die vol gen-
de hoofstukke weergegee, bestudeer. 
Die leser kan gerus na die meer breed-
voerige uiteensetting in die publikasie 
Skokkend Positief kyk. 

Uitvoering van opname
Die vraelys was in ’n elektroniese PDF-
formaat wat respondente elektronies 
kon voltooi deur met die rekenaarmuis 
op die toepaslike opsies te klik. 

Die voltooide elektroniese vraelys 
moes per aanhangsel deur middel van 
e-pos terugbesorg word. Deurgaans 
is spesiale stappe gedoen om die 
vertroulikheid van alle deelnemende 
respondente se inligting te verseker. 

Dit was van die allergrootste belang 
dat ouers toestemming moes gee op 
die toestemmingsvorms wat verskaf is 
vir deelname van jeuglidmate onder 
18 jaar oud.

teen die middel van oktober 2014 is 
die elektroniese vraelys as aanhangsel 
vanaf ’n spesiaal geskepte be@UP-adres 
na 2 300 e-posadresse van die vier de-
no minasies gesament lik uitgestuur. 
tussen en ná probleem oplossing (wat 
uiteraard gepaardgaan met elektroniese 
vraelys-administrasie) is daar begin om 
die data van kor rek voltooide vraelyste 
vas te lê (elek tro nies vanaf PDF-formaat 
na excel oor te dra) – ’n outomatiese 
proses wat foutvry werk. 

Aangesien dit gaandeweg ge blyk 
het dat die responskoers onaan vaar-
baar laag was en vraelyste te stadig 
ingekom het, is daar op spesifieke 
tydstippe herinnerings-e-posse aan 

alle gekose respondente gestuur. 
Die omvang van die vraelys (meer as 
30 bladsye) het waarskynlik tot die laer 
as verwagte responskoers bygedra. 

Uiteindelik is daar ná verskeie 
pogings om die responskoers te 
verhoog, besluit om met die vraelyste 
wat teen einde Desember 2014 
ontvang is te volstaan – ’n aanvaarbare 
responskoers van 12,9% (297 uit 2 300). 

Beperkings
Alhoewel die responskoers heeltemal 
binne die gestelde aanvaarbare perke 
van wetenskaplike uitvoerbaarheid 
val en daarom voldoende is, mag die 
inherente verlies aan pro rata-ver teen-
woordiging van sekere subgroepe 
die interpretasies in ’n sekere mate 
nadelig beïnvloed. Dit word ook weer 
beklemtoon dat dit onwenslik is om 
sonder meer persentasies as presies 
akkuraat te aanvaar. 

let verder daarop (en in ’n mate 
hou dit verband met die aard van die 
onderliggende bevolking) dat die 
vrae of stellings in baie gevalle nie 
ten opsigte van die deelnemende 
respondente onderskei nie. Met ander 
woorde, die verspreiding van response 
oor die moontlike opsies in antwoorde 
is té eensydig (bykans almal gee 
dieselfde respons).

Demografie
Hierdie afdeling bied ’n oorsig oor wie 
ons respondente is.

Die ouderdomsgroepe van die 
respondente is redelik homogeen 
verdeel. Die groep van 16 tot 
19 jaar oud (15% oftewel 44 van die 
respondente) is effens kleiner as die 
ander groepe (hulle verteenwoordig 
vier jaar, en die ander groepe vyf 

jaar elk). sowat 25% (74) van die 
respondente is 20 tot 24 jaar oud, 
29% (87) is 25 tot 29 jaar oud, en die 
meeste respondente (30%, naamlik 
91) 30 tot 34 jaar oud. Mans is 
onderverteenwoordig, aangesien 62% 
(184) van alle respondente dames is.

Die grootste groep respondente 
kom uit die nG kerk (56%; 163) en die 
tweede grootste uit die Gereformeerde 
kerk (29%; 86). Die Hervormde 
kerk (14%; 42) is opvallend swakker 
verteenwoordig. Die rCA (1%; 2) is 
eintlik weglaatbaar klein. Al nege 
provinsies word verteenwoordig: 
Gauteng (55%; 180) die grootste, 
noordwes (18%; 52) tweede grootste 
en Wes-kaap (7%; 20) derde grootste. 
Hierbenewens kom ongeveer 
60% (177) van die respondente uit 
voorstedelike gemeentes, 25% (74) uit 
landelike gemeentes en 15% (46) uit 
stedelike gemeentes.

Verder was die respondente prak ties 
gesproke net uit die wit be vol kings groep 
(97%; 288), en meestal hete roseksueel 
(96%; 275). sowat 64% (191) van hulle 
beskik oor ’n naskoolse kwalifikasie 
en bykans 72% (213) werk. 50% (143) 
verdien meer as r10 000 per maand. 
laastens is respondente feitlik deurgaans 
Afrikaanssprekend (98%; 291).

Die boek Skokkend Positief gee die 
volledige prentjie van die resultate 
van die navorsingsproses weer. Dit 
moet beklemtoon word dat hier die 
navorsing nie probeer om veral ge-
menings oor die breë kerkjeug in 
suid-Afrika te maak nie, maar dat dit 
eerder beskou moet word as die profiel 
en persepsies van ons respondente. 
terselfdertyd bied dit baie stof wat 
in die nadenke oor jeugbediening 
gebruik kan word.
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Gesinne en vriendskap 
sterkste invloed op 

geloofsvorming

Thinus van Staden is direkteur: 
Sinode van Oos-Kaapland.

in die afgelope dekades het verskeie ondersoeke aan die 
lig gebring dat ouers, voogde, en 
gesinsverhou dings in die algemeen, 

’n merkbare in vloed op die geloofsvor-
ming van jongmense uitoefen. 

tot dusver moes ons in suid-Afrika 
steun op bevindings van elders in die 
wêreld. Dit is met groot dankbaarheid 
dat ons ná dese uiters bruikbare in-
ligting tot ons beskikking het oor die 
rol wat gesinne in die geloofslewe van 
suid-Afrikaanse jongmense speel. 

Van die 297 jeug en jong volwas-
senes wat deelgeneem het aan hierdie 
navorsingsprojek, is 43% (127) getroud, 
34% (101) enkellopend, 18% (52) in ’n 
verhouding, 4% (13) verloof, 5% (14) 
woon saam met ’n lewensmaat en 1% 
(3) geskei. 

sowat 24% (71) van die respondente het een of meer 
kin ders. Wat hulle ouers of voogde se huwelik betref, dui 
87% (237) aan dat hulle ouers/voogde ’n gelukkige huwelik 
het, en 95% (281) het minstens een voorbeeld van ’n goeie 
huwelik in hulle lewe. Dit is dus nie verrassend nie dat 85% 
(251) positief daaroor is om met ‘n eie gesin te begin. 

Dit blyk dat jongmense ’n 
besondere hoë behoefte het 
aan kwaliteit tyd saam met 
ouers en voogde, aange-
sien 99% (294) van mening 
is dat ouers en voogde 
kwaliteit tyd saam met elk-
een van hulle kinders moet 
deurbring. Meer as 70% (203) van die respondente eet vyf of 
meer keer per week maaltye saam, 22% (64) een tot vier keer 
per week en 8% (22) minder as een keer per week. 

egskeiding en spanning in huisgesinne het ’n negatiewe 
impak op jongmense se lewe. sowat 20% (60) van die totale 

aantal respondente beleef gesinsituasies wat spanning mee-
bring. 67% (31) van diegene wie se ouers geskei is, sê dit het 
’n negatiewe invloed op hulle lewe gehad. 

’n Groot persentasie van die respondente beskou die 
huwelik en gesin as ’n integrale deel van die Christelike 
geloofstradisie. 65% (194) stem saam dat om kinders te hê, 
deel is van ’n Christelike gesinsbegrip, en 59% (175) dat een 
van die hoofredes om te trou eerder as om saam te woon, is 
om by die Christelike geloof se reëls te hou. 

op vrae van wie die grootste rol in hulle geloofsvor ming 
deur die jare heen gespeel het en in hulle huidige omstandig-
hede speel, het respondente soos volg geantwoord (meer-
dere antwoorde kon gegee word): 

Geloofsvormende gewoontes in gesinsverband is egter laer 
as wat verwag sou word, gegewe die belangrike rol wat 
ouers in geloofsvorming speel. Hiernaas is ’n aanduiding van 
die mate waarby respondente en hulle gesinne betrokke is 
by die onderskeie geloofsvormende gewoontes (meerdere 
antwoorde kon gegee word):

’n beduidende persentasie van die jeug voel dat daar ’n 
goeie verhouding tussen die gemeente en gesinne bestaan 
en koester ook hoë verwagtings in hierdie verband. onge-
veer 93% (275) ervaar die kerk as ’n geloofsfamilie waar hulle 

Blaai om

In die verlede Huidige omstandighede
Grootste rol in 
geloofsvorming 

Frekwensie Persentasie Grootste rol in 
geloofsvorming 

Frekwensie Persentasie

Ma 239 81% Predikant 141 48%
Pa 196 66% Ma 138 47%
Predikant 131 44% Pa 114 38%
Grootouers 89 30% Lewensmaat 107 36%
Vriend(in) 85 29% Vriend(in) 106 36%
Lewensmaat 67 23% Broer/suster 45 15%
Kategeet 60 20% Grootouers 28 9%
Broer/suster 49 17% Meisie/kêrel 26 9%
Onderwyser 38 13% Jeugpredikant 21 7%
Familielid 32 11% Familielid 15 5%
Jeugpredikant 29 10% Kategeet 12 4%
Meisie/kêrel 25 8% Onderwyser 8 3%
Jeugwerker 13 4% Jeugwerker 4 1%

Geloofsvormende gewoontes Frekwensie Persentasie
Gereelde huisgodsdiens (verskeie kere per week) 121 41%
Ons bespreek geloofskwessies 194 65%
My ouer(s)/voog(de) praat met my oor my doop 56 19%
My ouer(s)/voog(de) praat met my oor my geloof 129 43%
Ek is op geen manier betrokke by geloofsvorming nie 33 11%



as gesin tuis is, terwyl 97% (290) die verwagting het dat die 
kerk ’n groep mense is saam met wie hulle en hulle gesinne 
die Here kan dien. 

Die grootste persentasie jongmense het aangetoon dat 
hulle hegte vriendskappe aanknoop. slegs 3% (9) het geen 
hegte vriende nie, terwyl 56% (167) aandui dat hulle tussen 
twee en vyf en 21% (63) dat hulle tussen ses en tien hegte 
vriende het. 

negentig persent (267) stem saam met die stelling dat 
hulle verhouding met vriende tans op ’n goeie plek is en 
93% (277) verskil van die stelling dat hulle naaste vriende ’n 
slegte morele invloed op hulle het. 

Bevoorregte posisie
’n eerste indruk van hierdie navorsingsresultate laat die 
vermoede ontstaan dat dit te goed is om waar te wees. 

Hoe is dit moontlik dat so ’n hoë persentasie van kerk-
gaande jeug uit gelukkige gesinne kom, vergeleke met die 
groter suid-Afrikaanse konteks? sou dit beteken dat aktie-
we, kerkgaande jeug en hulle gesinne beter daaraan toe is 
juis omdat hulle kerklike jeug is? 

of sou dit beteken dat diegene wat uit gebroke of nie-
tradisionele gesinne kom, moeilik ’n tuiste in die kerk vind? 
Dit is ’n kritieke vraag vir die kerk waarop verdere navor-
sing moontlik lig kan werp. totdat dit gebeur, sal ons albei 
moontlikhede moet oophou. 

Geloofsvorming
Wanneer dit by geloofsvorming kom, is dit nie genoeg dat 
gesinne bloot saam aktiwiteite doen nie. Maaltye is ’n goeie 
illustrasie hiervan. Daar is teoloë wat meen dat die etens-
ta fel een van die belangrikste rituele vir geloofsvorming en 
gesins kohesie is (vgl browning 2007:226 Equality and the 
family. sweet 2014:1-4 From tablet to table). Dit is bemoedi-
gend om te sien dat ’n hoë persentasie van die jeug gereeld 
saam met hul gesinne maaltye geniet (70%, 203, vyf keer 
of meer per week). Wat kommer wek, is dat die geloofsdi-
mensie van hierdie aktiwiteite heelwat laer is (41%, 121, hou 
gereeld saam huisgodsdiens). 

Egskeiding, spanning en geslagsrolle
’n Hoë persentasie respondente is van mening dat 
tradisionele geslagsrolle ’n plek het (73%; 218). 

’n Mens sou hierdie persentasie heelwat laer verwag, aan-
gesien 46%(136) aangedui het dat albei ouers hoofskap in 
die huisgesin deel, en 12%(36) gesê het hulle ma is die hoof 
van die huis. Verdere navorsing is hier nodig om te bepaal 
hoekom daar so ’n diskrepansie is, in watter mate daar ’n 
onderliggende patriargale onderbou is en hoe dit by hulle 
Christelike gesinsbegrip inpas.

Die kerk moet op grond van antwoorde wat verkry is uit 
die vraag: Wat is aan die gang? uiteindelik ook antwoorde 
probeer gee op die vraag: Wat behoort aan die gang te 
wees? Derhalwe behoort die navorsingsresultate en die 
interpretasie daarvan in gesprek gebring te word met die 
bybel en ons teologiese tradisie(s).
 

Gesin-wees volgens Gods koninkryk
Jesus het verkondig dat die koninkryk van God hoër priori-
teit geniet as die huwelik, gesin en familie (kyk Matt 0:35; 
Mark 13:12-13; luk 12:51-53). Mense leef nie sinvolle lewens 
bloot omdat hulle getroud bly of in ’n gesin is nie. 

Dit gaan oor die spirituele dimensie van die huwelik en gesin. 
Daarom het Calvyn na die huisgesin verwys as ’n gemeente in 

die kleine. Daarmee het hy die grondslag gelê vir ’n spiritualiteit 
van die huwelik. in ’n huwelik behoort man en vrou mekaar te 
help om hulle lewens roeping voor God uit te leef, wat weer die 
geloofsruim te word waarbinne kinders kan grootword. 

’n bepaalde gesinstruktuur waarborg nie die gewenste 
sosiale, psigiese of godsdienstige uitkomste vir kinders 
nie. Daar is enkelouers, aanneemouers, grootouers en her-
saam gestelde gesinne wat beter as albei-ouer-gesinne of 
biologiese ouers vaar. so is daar ook kinders wat uit die 
beste moontlike omstandighede kom en steeds gedrags- of 
leerprobleme openbaar, depressie het of misdadig word. ’n 
Gesprek oor die gesin wat enigsins nuanses van die “ideale 
gesin” teenoor die “disfunksionele gesin” dra, is onvanpas. 

’n Meer inklusiewe benadering sou wees om eerder op 
gesinsfunksies as gesinstruktuur te fokus. Daarom moet die 
kerk alle gesinne sonder voorbehoud aanvaar en onder-
steun, maar steeds die huwelik en albei-ouer-gesinne aan-
moedig en bevorder. 

ek stel voor dat die deelnemende kerke voortdurend 
hulle onderskeie huweliksformuliere hersien. Huweliks-
formuliere van kerke dra dikwels tot die verwarring oor 
geslagsrolle by. in die klassieke huweliksformuliere word ’n 
patriargale onderbou dikwels gevind. 

Uiteindelik geld die vraag ook: Hoe kom ons by dit waar-
van ons oortuig is dit moet gebeur, uit? enkele voorstelle 
word vervolgens gemaak van hoe die kerk die pad vorentoe 
kan aandurf.
 
•	 Voortdurende studie
Verdere navorsing is nodig wat ons bybels-teologiese insigte 
betref sowel as die praktyk van gemeente- en gesinwees. 
Hieruit kan teologiese teorie en gemeentelike programme 
voortspruit wat 
	 ’n gesinspiritualiteit saam met gesinne help ontwikkel; 
	 die huisgesin as primêre geloofsruimte toerus; 
	 die gemeente as geloofsgesin ontwikkel; en 
	 klem lê op Christelike onderrig. 
•	 Dubbele gerigtheid
Die navorsingsresultate toon dat jongmense wel beleef dat 
die kerk hulle geloof- en gesinslewe positief beïnvloed. Hier 
is, in terme van die kerk se verantwoordelikheid teenoor alle 
mense en alle gesinne, ’n dubbele gerigtheid nodig. 
	 Aan die een kant doen die kerk klaar blyklik reeds goeie 
werk om ge sin ne te ondersteun en te versterk. Hie r op kan 
daar en moet daar voortgebou word. 
	 Aan die ander kant sal die kerk drin gend moet kyk of 
huidige beleid- en be dieningspraktyke nie dalk sommige 
men se uitsluit en verder verwond nie. 
•	 Verander die agenda
te midde van al die kritiek teen die kerk, is dit sekerlik dié 
instansie in die wêreld met die beste en meeste hulpbronne 
beskikbaar: 
	 ’n boodskap dat God ons lief het, verlos, genees en 
heelmaak; hon derd dui sende vrywilligers wat barm har tig-
heids werk doen; 
	 miljoene mense wat finansieel bydra om die nood van 
lidmate en nie-lidmate te verlig, om die armes, bejaardes en 
kwesbare kinders te versorg; en 
	 pastorale en terapeutiese hulp wat ontelbare individue 
en gesinne bystaan. laat ons dit nie miskyk nie. 

ons durf nie ons ore toedruk wanneer die kerk kritiek ontvang 
nie, maar ons durf nie vir ’n oomblik twyfel dat God se lig, al is 
dit dikwels dof, tóg deur die kerk in die wêreld skyn nie. 
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Hoe geloof en moraliteit 
saamloop

Wat bely ons jeug oor die Drie-
enige God? in watter mate 
leef hulle in ’n persoonlike 

verhouding met God? Hoe gereeld 
bid hulle? Hoe verstaan hulle God se 
aktiwiteit in hierdie wêreld? Hoe voel 
hulle daaroor om van hulle geloof te 
getuig? Hoe maak hulle keuses? Wat is 
hulle siening van die doel van geloof?

Dit is van die belangrikste vrae oor 
geloof en moraliteit wat in ons studie 
aan die hand van verskeie vrae aan 
die respondente gevra is. Wat ’n troos 
om te hoor wat die respondente se 
antwoorde op hierdie vrae is! Méér 
nog: Wat ’n geleentheid om nou te 
weet hoe ons ons jeug verder kan 
toerus en bedien.

Opsomming en interpretasie
Feitlik al die respondente (99%; 291) 
bely dat Jesus Christus die Here en 
Verlosser van hulle lewe is. Hierdie 
belydenis maak dat ŉ mens sou kon 
verwag dat hulle keuses direk deur 
hulle Christelike geloofsoortuiging 
beïnvloed word. Dit blyk inderdaad die 
geval te wees, veral in die lig daarvan 
dat 96% (283) van die respondente 
voel dat hulle belydenis dat Jesus 
Christus hulle God en Verlosser is, ’n 
verskil in hulle alledaagse lewe maak.

Gevolglik is dit glad nie vreemd nie 
om te hoor dat die meerderheid van 
die respondente in die Drie-enige God 
glo en in ’n persoonlike verhouding 
met dié God lewe; 87% (257) van die 
respondente voel dat hulle verhouding 
met God die belangrikste verhouding 
in hulle lewe is; 95% (282) ervaar God 
in hulle daaglikse lewe. en feitlik al 
die respondente 99% (295) voel God 
behoort deel van elke aspek van ’n 
mens se lewe te wees.

Met al hierdie dinge in ag geneem, 
is daar ’n aantal statistieke wat opval:
•	 Die verhouding tussen die Vader 

en die Seun: op die vraag “ek kan 
my beter vereenselwig met Jesus 
as met God die Vader” het 60% 
(178) van die respondente geant-
woord dat hulle nie saamstem nie, 
terwyl 37% (111) wel saam stem. 

Dui hierdie statistiek moontlik 
daarop dat die kerk en/of familie 
en/of vriende al hoe meer (of selfs 
“te veel”) klem plaas op die Per-
soon en werk van Jesus Christus en 
dat die Persoon en werk van die 
Vader gevolglik afgeskeep word? 

•	 Die aard en doel van gebed: Al-
hoewel 73% (218) van die respon-
dente geantwoord het dat hulle 
minstens een keer per dag bid, 
staan die oorblywende statistiese 
bevinding vir my uit: ongeveer 
27% (79) van die respondente 
erken dat hulle minder as een keer 
per dag bid. Hieruit is duidelik dat 
verskeie jongmense nie die aard en 
doel (en voorreg en troos en krag) 
van gebed ken nie. 

•	 God se aktiwiteit in die wêreld: 
een van die groot vrae deur die 
eeue heen is die vraag oor God se 
betrokkenheid of aktiwiteit in hier-
die wêreld (soms ook sy “voorsie-
nigheid” genoem). Die vroegste 
gelowiges het hiermee geworstel 
(vgl die boek Job) en gelowiges 
worstel vandag steeds hiermee. 
•	 by die respondente in ons 

studie is daar is ’n aansienlike 
verskil tussen hulle siening van 
God se plan en sy beheer in 
hierdie wêreld. terwyl 95% 
(281) van die respondente glo 
dat God ’n plan het met alles 
wat in die wêreld gebeur, glo 
slegs 79% (236) dat God alles 
wat in die wêreld gebeur, be-
heer. Waarskynlik het hierdie 

verskil te make met die trauma 
wat van die respondente al in 
hulle lewe ervaar het. Dit lyk 
gevolglik of die respondente 
’n dieper siening van God se 
aktiwiteit in die wêreld moet 
ontwikkel en aanleer (soos bv 
in ons bely denis in die neder-
landse Geloofsbelydenis Ar-
tikel 13 en Heidelbergse kate-
gismus sondag 10 uiteengesit 
is). 

tog is dit verblydend om te hoor 
dat die meeste respondente (79%; 
236) glo dat God in beheer is van 
alles wat in hierdie wêreld gebeur. 
Die kerkjeug van ons studie is dus 
nie aanhangers van ’n tipe deïsme 
nie (die oortuiging dat God die 
wêreld gemaak het, maar geen 
persoonlike belangstelling daarin 
het nie).

•	 Toerusting om geloof te deel: Uit 
die gewone omgang met Christen-
jongmense kan jy dalk verkeerde-
lik tot die oortuiging kom dat 
jongmense nie hulle geloof wil 
deel nie. Maar uit hierdie statis-
tieke word presies die teenoorge-
stelde bewys: hulle voel hulle 
moet, hulle wil en hulle geniet dit. 
Maar terwyl die meerderheid van 
die respondente (90%; 267) voel ŉ 
mens behoort jou godsdiensoor-
tuigings openlik met ander te deel, 
en 80% (239) van hulle dit geniet 
om hulle geloof met ander te deel, 
voel minder as driekwart (72%; 
215) toegerus om dit te doen. Dit 
kom dus voor of ons kerke meer 
aandag aan die toerusting van 
jongmense moet gee oor hoe om 
hulle geloof te deel.

•	 Die plek van die Skrif in besluit-
neming: Dit is geweldig positief 
dat feitlik al die respondente (99%; 
294) hulleself as persone met 
Christelike waardes beskou, dat 
die oorgrote meerderheid (97%; 
287) voel dat hulle geloof in God 
hulle besluite beïnvloed en dat 

Albert Coetsee is predikant: 
Uitschot, GKSA.
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“respondente is daaroor verdeeld of 
die doel van Christen skap is om ’n 

goeie mens te wees”

86%(254) van die respondente 
meen daar is vaste reëls vir wat reg 
en verkeerd is. 

tog is die plek wat die skrif 
in die besluitneming van die 
respondente inneem, nie by 
almal dieselfde nie. slegs 63% 
(184) van die respondente neem 
besluite oor wat reg en verkeerd 
is in die lig van wat hulle dink 
God en die skrif hulle leer, terwyl 
slegs driekwart (75%; 222) bely 
dat hulle keuses in die lewe direk 
deur die tien Gebooie beïnvloed 
word. Dit kom dus voor of ons ons 
jongmense nóg beter moet leer 
dat wanneer dit by besluitneming 
kom, die Christen onder alle om-
standighede heel eerste moet vra 
wat die wil van God in ’n bepaalde 
situasie is – en wat die wil van God 
in ’n bepaalde situasie is, leer die 
Christen uit die Woord van God.

•	 Die doel van geloof: oor die alge-
meen het die respondente diverse 
antwoorde gegee oor vrae wat 
met die doel van geloof te make 
het. terwyl die meerderheid van 
die respondente (80%; 239) nie 
saamstem dat dit God se belang-
rikste rol is om hulle met probleme 
te help nie, is die respondente 
daaroor verdeeld of die doel van 
Christen skap is om ’n goeie mens 
te wees: (49%, 147 stem met hier-
die stelling saam, en presies 49%, 
147 verskil hiermee). bietjie meer 
as twee-derdes van die respon-
den te (69%; 206) meen hulle ge-
loof fokus nie hoofsaaklik op hulle 
lewe na die dood nie. net meer as 
helfte van die respondente (52%; 
154) meen twyfel is deel van ge-
loof in God. 

Dit kom dus voor of die respon-
dente nie seker is oor die doel van 

geloof nie. Hoor ons jongmense 
genoeg (en wys ons dit genoeg 
deur ons voorbeeld) dat die groot-
ste vervulling van ons lewe in die 
verheerliking van God lê? 

Suggesties vir jeugbediening

•	 Toerusting van ouers

Die feit dat ouers die grootste rol in 
die geloofsvorming van kinders speel 
(vgl hoofstuk 4 “Geloofsdeling”), lei 
onomwonde tot die konklusie dat 
die kerk baie meer op die toerusting 
van ouers moet fokus sodat dié hulle 
kinders kan toerus. 

Wat geloof en moraliteit betref, is 
dit vanuit hierdie hoofstuk duidelik 
dat ouers veral oor God se aktiwiteit in 
hierdie wêreld en die doel van geloof 
toegerus moet word sodat hulle weer 
hulle kinders hieroor kan leer. Dit is 
ook van kardinale belang dat ouers 
geleer word dat hulle vir hulle kinders 
’n voorbeeld moet stel van gelowiges 
wat in die kerk en koninkryk diensbaar 
is, asook ’n voorbeeld van hoe om die 
Christelike geloof met ander te deel. 
só gesien, moet ouers teoreties sowel 
as prakties toegerus word om hulle 
kinders teoreties en prakties Christelik 
op te voed.

•	 Toerusting van jongmense

Hierdie studie het aangetoon dat ons 
kerke se jongmense meer in diepte 
geleer moet word oor die verhouding 
tussen die Vader en die seun, die aard 
en doel van gebed, die plek van die 
skrif in besluitneming – en veral oor 
God se aktiwiteit in hierdie wêreld en 
die doel van geloof.

Maar wat in besonder in hierdie 
studie uitgestaan het, is dat ons kerke 

met ’n groot groep bereidwillige en 
opgewonde jongmense sit wat diens-
baar wil wees en die wêreld met die 
evangelie wil bereik. Hulle wil iets in 
die kerk en koninkryk doen. ons kerke 
moet dit nou besef en daadwerklik iets 
aan die saak begin doen.

Die eerste stap om hierdie gewel-
dige potensiaal te ontgin, is myns 
insiens toerusting. ons moet ons jong-
mense dringend missionaal toerus om, 
daar waar hulle skoolgaan of studeer of 
werk, die evangelie onder hulle vriende 
en kollegas uit te leef. toegeruste 
jongmense het ’n besondere geleent-
heid om hulle vriendekring met die 
waarheid van die evangelie te bereik. 
Vriende is baie meer geneig om sekere 
probleemgevalle onder mekaar op 
te tel (bv vrae oor God se aktiwiteit in 
hierdie wêreld of die doel van geloof ) 
en kan dan die lig van die Woord 
daarop laat val.

Dit is egter baie belangrik dat 
ons jongmense binne hulle konteks 
toegerus word. Plaaslike gemeentes 
moet na hulle jongmense se spesifieke 
nood kyk. Daar moet ook gelet word 
op jongmense se omstandighede, 
sodat iets uitgewerk kan word waarby 
hulle, te midde van hulle besige 
programme, kan inskakel.

Kopskuif
om te fokus op die toerusting van 
ouers en die toerusting van ons 
jongmense, gaan ’n kopskuif van 
verskeie plaaslike gemeentes verg. 
Dit moet ons besef. Maar ek wil my 
verstout om te sê dat, indien hierdie 
elite-groep jongmense in diepte teo-
reties en prakties deur hulle ouers en 
deur die kerk toegerus word om ander 
te bedien, ons kerke ’n reuse-omkeer in 
diensbaarheid, meelewing, aanbidding 
– en selfs getalle – sal sien.

KrUisGewys  oktober 201510
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W A N N E E R  J E S U S  V R A E  V R A
Hoe Jesus se vrae ons help om die lewe te verstaan

Jesus gee vir ons antwoorde op ons lewensvrae deur  

vir ons vrae te vra. Die manier waarop Hy hierdie vrae vra,  

help ons verstaan wat in ons lewe gebeur. Jesus vra vrae  

wat regtig saakmaak.

In Johannes se Evangelie vra Jesus 46 vrae in die  

21 hoofstukke. In hierdie boek kyk ons saam na elke vraag deur 

in vyf opeenvolgende dagstukke daaroor te gesels.

S I E N  W E B W E R F  V I R  P R Y S
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Die stand van 
geloofsvorming in die kerk

een van die aspekte waaraan in 
die jeugnavorsingsprojek aandag 
gegee is, is geloofsvorming. 

Die resultate gee oor die algemeen 
’n positiewe prentjie van die geloofs-
vor ming van jongmense. Daar is egter 
ook kommerwekkende sake. 

Dit is belangrik om eers “geloofs  - 
vor ming” te definieer. 

Hoewel geloofsvorming gewoonlik 
met kategese geassosieer word, is dit 
slegs ’n deel van die prentjie. Hierdie 
navorsing het dit weer bevestig. Ge-
loofs vorming is ’n doelgerigte pro ses 
wat die gelowiges wil begelei om in 
hulle verhouding met God te groei. 
Hierdie groei bring ’n verandering in 
lewenstyl en help gelowiges in die 
ont wikkeling van hulle identiteit en 
roeping in Christus. Geloofsvorming is 
eintlik deelname aan God se werk van 
genade in die gelowige se lewe.

Invloede op geloofsvorming
Die navorsing het gekyk na wat die 
jongmense se geloof die meeste in die 
verlede beïnvloed het, asook wat tans 
die grootste invloed op hulle geloof 
uitoefen. 
•	 ouers se belangrike rol is weer 
bevestig. Vir 81% van die respondente 
het hulle ma’s die grootste rol gespeel 
en 66% van die persone hulle pa’s. 
•	 op kerklike vlak het predikante 
(44%) en kategete (20%) ook ’n belang-
rike rol vervul. Die persone wat tans die 
grootse invloed op hul geloof uit oefen, 
is predikante (48%) en ouers (ma’s 47% 
en pa’s 38%). Die groot rol wat predi-
kante in persone se geloofsvorming 
speel, val ’n mens op. 

Geloofsvorming kan op verskillende 
wyses geskied. 

eredienste speel ’n belangrike rol 
met 37% van respondente wat on-
ge veer twee tot drie keer per maand 
saam met hulle gesinne eredienste 
byge woon, en 44% wat dit elke son-
dag doen. 

byna 41% respondente het gereeld 
huis godsdiens gehou. 

Vir 95% van die jongmense is hul-
le waardestelsel positief deur hulle 
ouers beïnvloed. iets wat egter 

kommerwekkend is, is dat slegs 43% 
van die jongmense se ouers met hulle 
oor hulle geloof gepraat het en net 
19% oor die doop. 

op kerklike terrein speel die volgen-
de ’n belangrike rol in geloofsvorming: 

•	 Preke speel by 87% van die jong-
mense ’n belangrike rol. 
•	 kategese het vir 66% van die jong-
mense ’n belangrike rol gespeel. 
•	 Ander geloofsvormende aktiwi-
teite word deur 57% van die groep 
bygewoon. 
•	 Vir 88% van die groep is belydenis-
aflegging belangrik. Vir 79% van hulle 
het die bywoning van die belydenisklas 
tot groei in hulle verhouding met God 
bygedra. 

’n saak om van kennis te neem, is die 
belangrike rol van preke asook ka te-
ge se (veral belydenisklas) in ge loofs-
vorming.

Persoonlike geloofsgewoontes
•	 Wat persoonlike geloofsgewoon-
tes betref, lees 46% die bybel minstens 
een keer per dag en 74% dui aan dat 
hulle ’n goeie kennis van die bybel het. 
•	 Gebed: 73% bid, buiten etenstye, 
minstes een keer en meer per dag. 
•	 eredienste: 42% woon elke sondag 
’n diens by en 40% twee tot drie keer 
per maand. 
•	 82% dui aan dat jy jou ge loofstorie 
met jou vriende behoort te deel. 
•	 68% het aangetoon dat hulle al 
hulle geloofsoortuiging met persone 
van ander gelowe gedeel het. 53% deel 
hulle geloof met meer as net hulle 
 naaste vriende.

Die persone wat ’n belangrike rol 
in ander mense se geloofslewe speel, 
moet aangemoedig en bemagtig word. 
Hoewel ouers ’n belangrike rol speel, 
het minder as die helfte van ouers met 
hulle kinders oor hulle geloof gepraat. 
oor ’n belangrike onderwerp soos die 
doop, het slegs 19% ouers met hulle 
kinders daaroor gepraat. ouers benodig 
toerusting en aanmoediging daartoe. 

Predikante moenie hulle rol 
in die geloofsvorming van jong-
men se onderskat nie. Moet veral 
nie die belydenisklas te vinnig op 
iemand anders as die leraar af-
skuif nie. Die positiewe invloed van 
belydenisaflegging op hulle ge loofs-
vorming is in hierdie studie bevestig. 
Daar is ’n behoefte aan die inset van 
die predikant. Hoewel kategete ge-
woonlik minder kontaktyd met kin-
ders het as wat hulle onderwysers 
het, het kategete in 20% van gevalle 
’n belangrike rol in geloofsvorming 
ge speel, teenoor slegs 13% vir onder-
wy sers. bemagtig kategete vir hierdie 
be langrike rol in kinders en jongmense 
se lewens.

kategese is weliswaar nie die enigste 
plek vir geloofsvorming in die kerklike 
bediening nie. tog het 66% aangetoon 
dat kategese ’n belangrike rol gespeel 
het. in die geval van belydeniskategese 
het 79% aangetoon dat dit tot groei in 
hulle verhouding met God gelei het. 
kategese, en ook belydenisaflegging, 
het steeds ’n belangrike plek in die 
kerk like bediening. Dit moet benut en 
uitgebou word. 

Preke speel klaarblyklik ook ’n groot 
rol in hierdie jongmense se ge loofs-
vorming. Gekoppel aan die feit dat 
baie persone in die navorsing re delik 
gereeld kerk toe gaan, is die ere diens 
’n baie goeie geleentheid vir ge-
loofsvorming. 

Geloofsvorming bly ’n belangrike 
taak van die kerk. Die persone wat ’n 
belangrike rol hierin speel, moet die 
uitdaging aanneem en met wysheid 
en toewyding aanpak. bestaande 
strukture in gemeentebediening wat 
reeds ’n belangrike rol in geloofs-
vorming speel, moet versterk en uit-
gebou word.

Lyzette Hoffman: 
Navorsingsgenoot: departement 

Praktiese Teologie, UV.
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ELMARI CRAIG en ANJENITA HUGO 

begelei tieners om met insig gesonde 

keuses oor hulle seksuele groei en 

ontwikkeling te maak.

Die beeld van ’n sprokie word gebruik  

om die misterie van die seksuele te 

ontrafel. Die belangrikste bousteen  

van hierdie boek is die Toolkit: Hoe  

om mens-slim, emosie-slim,  

lewens-slim en seks-slim te wees.

K A N  O N S  N I E  M A A R  N E T  S A A M B LY  N I E ?
Bybelse perspektiewe op liggaamlikheid, seks en die huwelik in nuwe tye

Mense dink vandag anders oor die 

huwelik. Praktiese omstandighede en 

die aard van verhoudings maak dat baie 

couples eerder saambly as om te trou. 

Wat sê die Bybel? Watter waardes is 

op die spel? En watter risiko’s is  

daar? Kan ons nie maar net  

saambly nie? is ’n byderwetse  

publikasie wat gemik is op die 

20-plussers.

R4500

R5000
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Wat sê jongmense oor seks 
en hulle geloof?

Mens bevind jou op heilige 
grond wanneer jy mense vra 
om iets van hulle diepste 

self met jou te deel. soveel te meer 
wanneer jy jongmense vra om inligting 
oor hulle romantiese verhoudings 
en die rol van die seksuele in hulle 
lewe met jou te deel. Dit is sensitiewe 
inligting en moet met respek en liefde 
hanteer word. 

tydens die navorsingsproses is 
daar telkens seker gemaak dat die 
ver kryging van hierdie inligting met 
die nodige toestemming en insae 
van respondente en ouers (in die 
geval van minderjariges) eties korrek 
hanteer is. Dit is onder andere waarom 
respondente sestien jaar of ouer moes 
wees. ek gaan in hierdie bydrae die 
heilige grond respekteer. 

Die navorsingsresultate
Daar is verskeie redes waarom ’n 
mens met groot omsigtigheid met die 
statistiese bevindinge moet omgaan. 
Die redes word in detail uiteengesit in 
die publikasie “skokkend Positief”. Dit is 
belangrik om nie onverantwoordelike 
afleidings vanuit die bevindings te 
maak nie. Dit is wel belangrik om ’n 
eer likheidsaspek (soos weerspieël deur 
die geldigheid van antwoorde) en ver-
trouensinterval (soos weerspieël deur 
die betroubaarheid van antwoor de) by 
hierdie sensitiewer vrae in ag te neem. 
Daar is ook respondente wat gekies het 
om nie die vrae te antwoord nie. 

Opsommende waarnemings
sonder om al die statistiese bevindings 
hier te lys, word opsommende waar-
ne mings vanuit die resultate hier 
weer gegee. Dit word vervolgens in die 
volgende stellings verwoord:
1. Die respondente is oorwe-

gend heteroseksueel. 
2. Die meerderheid van hulle 

is of was in ’n vorm van 
romantiese verhouding. ’n 
Groot aantal is óf getroud óf in 
’n gevestigde verhouding. tog 
is ’n beduidende persentasie 
van die respondente nie op 
die oomblik in ’n romantiese 
verhouding nie.

4. ’n klein hoeveelheid van die 
respondente woon tans saam 
met ’n lewensmaat sonder om 
getroud te wees, terwyl meer 
as ’n derde (39%; 116) voel dit 
sou aanvaarbaar wees.

5. respondente se deelname aan 
seksuele aktiwiteit (sonder 
gemeenskap) word as 57% 
(165) binne ’n gevestigde 
verhouding en 29% (83) buite 
’n gevestigde verhouding 
aangetoon. slegs 36% 
(108) vind sulke aktiwiteite 
aanvaarbaar indien jy nie 
getroud is nie, 21% (63) buite 
’n huwelik en 10% (31) buite ’n 
gevestigde verhouding. 

6. respondente se deelname 
aan seksuele gemeenskap 
word as 36% (104) binne ’n 
gevestigde verhouding en 
14% (42) buite ’n gevestigde 
verhouding aangetoon. slegs 
18% (53) vind so ŉ verhouding 
aanvaarbaar indien jy nie ge-
troud is nie, 11% (32) buite ’n 
huwelik en 7% (20) buite ’n 
gevestigde verhouding.

7. Meeste van die respondente 
is eksklusief in hulle 
verhoudings en voel ook sterk 
dat dit so moet wees.

8. Amper al die respondente wil 
hulle Christelike geloof die 
basis van hulle romantiese 
verhoudings maak.

Die navorsing vorm ’n prentjie (’n 
goeie beskrywing) van hoe die jeug 
in die Afrikaanse kerkkonteks van die 

deelnemende kerke lyk en dink. 
neem in ag dat hierdie prentjie 

eerder jong volwassenes as tieners 
omskryf, waarvan ’n hele aantal reeds 
getroud is. tipies sou ’n mens anders 
reflekteer as wanneer die studie net 
minderjariges ingesluit het. 

Romantiese verhoudings
Die resultate dui ’n hele paar geson-
de elemente binne romantiese ver-
houdings van hierdie groep jong 
Christene aan. Die meerderheid is 
eksklusief getrou aan hulle maats 
en plaas ’n groot premie hierop. Dit 
is ook duidelik dat, wanneer daar 
seksuele aktiwiteite is, dit eerder 
bin ne ’n gevestigde verhouding as 
buite so ’n verhouding plaasvind. 
Die egskeidingsyfer is baie laag. Die 
respondente wil geloof as die basis van 
hul verhoudings gebruik. 
Saamwoon: Die navorsing dui op 
’n baie lae persentasie van die jeug 
wat buite die huwelik saam met ’n 
lewensmaat woon. Die gewone ver-
wagting sou wees dat dit hoër moet 
wees, veral omrede die meerderheid in 
’n middel tot laat adolessensieperiode 
val. ŉ Mens sou bloot kon spekuleer 
wat hiertoe aanleiding gee. 
Die seksuele: Dit is duidelik dat ’n 
meerderheid van die respondente 
binne ’n gevestigde verhouding, bui-
te die huwelik, seksuele aktiwiteite 
beoefen. Dit is ook duidelik dat ’n be-
duidende hoeveelheid respondente 
binne ’n gevestigde verhouding, buite 
die huwelik, seksuele gemeenskap 
beoefen. Die meeste respondente 
beoefen hierdie seksuele aktiwiteite en 
gemeenskap egter binne ’n gevestigde 
verhouding, eerder as binne ’n 
informele verhouding.

buitehuwelikse of nie-getroude 
sek suele aktiwiteite (uitgesluit ge-
meenskap) is meer aanvaarbaar 
as seksuele gemeenskap vir die 
respondente. tog is dit duidelik dat 
heelwat minder respondente voel 
dat sodanige buitehuwelikse of nie-
getroude seksuele aktiwiteite en sek-
suele gemeenskap aanvaarbare gedrag 
is as die hoeveelheid respondente wat 

Zander van der Westhuizen – 
Predikant: NG Tygerpoort.
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wel al daaraan deelgeneem het. ’n 
respondent dink nie noodwendig dit 
is aanvaarbare gedrag nie, maar kon 
dit al self beoefen het. Dit dui op die 
moontlikheid van skuldgevoelens en 
die onvermoë om gedrag by morele 
sienings te integreer. Daar is spanning 
tussen die gedrag en die siening oor 
die aanvaarbaarheid van die gedrag.

’n belangriker waarneming is dat die 
respondente wel in die meerderheid 
gevalle seksueel aktief is. in gevestigde 
verhoudings is daar veral vorme van 
seksuele aktiwiteite teenwoordig, en 
dit sluit soms ook gemeenskap in.

Implikasies vir die kerk en 
jeugbediening

op die terrein van jeugbediening het 
hierdie navorsing baie implikasies 
vir die kerk. Dit is duidelik dat daar ’n 
gebrek aan duidelike, genuanseerde 
riglyne vir die jeug rondom romantiese 
verhoudinge en die seksuele is. Die 
kerk sal oor die volgende moet nadink:
Nuwe taal: Die kerk kan sy eie jeug 
baie help deur nuwe taal oor veral 
die seksuele te ontwikkel. taal soos 
“seks voor die huwelik” help ons 
nie meer nie. ’n nuwe verstaan van 
maagdelikheid en die implikasies 
daarvan vir mans en vroue is nodig. ’n 
Meer genuanseerde taal oor seks (en 
veral seksuele aktiwiteite) is nodig. 
Die taal wat onder die jeug gebruik 
word, maak ŉ fyner onderskeid oor 
die definisie van seks en seksuele akti-
witeit. Die vraag bly: Help of verwar 
hierdie onderskeid jongmense? taal 
vorm deel van die mens se wêreld. 
Deur nuwe taal te skep, kan die kerk 
help om die gesprek beter te voer.
Nuwe gesprek: Die kerk kan nie die 
onderwerp verder vermy, dit aan die 
skool of ander instansies oorlaat of aan 
ouers oorlaat nie, sonder om hulle ook 
te help oor hoe om die gesprek as ’n 
Christen te voer nie. Die jonger geslag 
gaan ook nie noodwendig aan die kerk 
se deur kom klop en vra vir die gesprek 
nie. Maar as die kerk begin praat, is die 
waarskynlikheid hoog dat die aktiewe 
kerklidmaat sal luister. Gemeentes en 

predikante moet die gesprek aanvoer.
Dit help al dat daar wel preke, kate-

gese materiaal en boeke oor die on-
der werp beskikbaar is. in die geval 
van minderjariges bevind die kerk 
homself altyd op gevaarlike terrein 
deur oor seks te praat. kategete is nie 
altyd hiervoor opgelei nie. Die wet en 
ander etiese norme speel ook ’n rol. Dit 
maak die gesprek soms moeilik. Groot 
versigtigheid moet aan die dag gelê 
word.

Die gesprek sal egter duideliker 
morele en etiese beginsels oor die 
hantering van die seksuele buite die 
huwelik moet gee. Gaan die kerk 
aanhou (in die verbygang) fluister: 
“seks voor die huwelik is verkeerd”, 
terwyl dit duidelik is dat ’n beduidende 
persentasie van die jeug seksuele 
aktiwiteite (wat ook soms omgang 
insluit) beoefen? Het ons nie die 
vermoë om die gesprek te voer nie? 
Want die kerk kan weereens beskuldig 
word dat ons ons standpunt hieroor 
ook verander het om by die wêreld aan 
te pas.
’n Nuwe manier van gesels: Die 
realiteit vra dat ons op ’n nuwe wyse 
moet “gesels”. Dit is moontlik om 
die belangrikheid van gesonde en 
gebalanseerde verhoudings wat 
ook die seksuele insluit, by die jeug 
tuis te bring; ook om sinvol daaroor 
uit ons teks (bybel) en in konteks 
te gesels. ons sal dit net nie meer 
met eenvoudige en simplistiese ge-
sprekke kan doen nie. ons kort nuwe 
kommunikasiemoontlikhede wat 
dieper metafore insluit. Dit is al manier 
om deur die kompleksiteit van die 
botsende kontekste in hierdie gesprek 
te vorder.

’n Vinnige Google-soektog sal 
jou gou wys hoe ander kerke oor 
verhoudings en seks gesels. Video’s, 
reekse, illustrasies en metafore is 
volop. 

Uiteindelik kan die kerk nie meer 
eensydig ’n norm kommunikeer nie. 
ons moet waardering en waardes 
binne dialoog kweek: Gesels met 
die jeug. respekteer hulle inset en 

worsteling. Maak hulle deel van 
die gesprek in ’n medium wat hulle 
verstaan.

Dieper waardes en ’n God van liefde
baie verhoudings bestaan inderdaad 
op die boustene van selfsug en mis-
bruik van mag. Wat kan ek kry? seks 
word maklik ’n gewoonte om jouself in 
’n verhouding te bevredig. Dit gebeur 
nie net buite die huwelik nie, maar ook 
daarbinne. Die gesprek oor seks kan 
dus definitief nie beperk word tot ’n 
gesprek oor seks “voor die huwelik” nie 
– die kwessie is veel wyer. 

ons moet erken dat ons dieper 
waardes by die jeug moet ontwikkel, 
maar uiteindelik het dit nie net met 
seks buite die huwelik te doen nie. Dit 
het uiteindelik ook te doen met seks 
binne die huwelik. Dit kan nie los van 
mekaar gemaak word nie. ons kan 
ook nie alleenlik op verantwoordelike 
waardes en liefde wat net op die 
seksuele gerig is, fokus nie. Die gesprek 
vra holistiese nadenke.

’n Dieper teologie van wat Godde-
like liefde beteken, is die beginpunt 
van dieper waardes in enige ver-
hou ding. om te verstaan wat liefde, 
opoffering en die aflê van mag 
beteken, is om te verstaan waar die 
seksuele en al die ander aspekte van ’n 
romantiese verhouding inpas. 

Die jeug in hierdie studie gee nuwe 
hoop vir die kerk. Hulle wil volgens 
Christelike beginsels in eksklusiewe 
verhoudings leef. baie van hulle is 
getroud. Hulle bely Jesus is hulle 
Verlosser. God is liefde. 

tog is die voorkoms van seksuele 
aktiwiteite, seksuele omgang en die 
moeilike uitdaging van verhoudings ’n 
realiteit. ons kan veroordeel – of ons 
kan energie daarin sit om te begelei 
en te luister. ons kan energie daarin sit 
om die hele speelveld van die gesprek 
te verander.

ons is op heilige grond as jong-
mense sensitiewe inligting soos hierdie 
met ons deel. nou is dit die kerk se 
geleentheid om te wys hoe ons dit 
respekteer.

“ons is op heilige grond as jong mense sensitiewe 
inligting soos hierdie met ons deel. nou is dit die kerk 

se geleentheid om te wys hoe ons dit respekteer.”
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Die kerk en gemarginaliseerde 
jongmense met risikogedrag
Die navorsing aangaande kerk-

like jeug en geloof in suider-
Afrika (2015) het aan die een 

kant getoon dat kerklike jongmense al 
persoonlik trauma beleef het. Hulle is 
ook blootgestel en betrokke by alko-
holmisbruik, tabakrook, rook van die 
waterpyp en kyk van pornografie. 

Die navorsing toon aan die ander 
kant dat alhoewel kerklike jongmense 
aandui dat depressiewe gevoelens ’n 
effek op hulle welstand het, hulle tog 
ook gevoelens van selfvertroue, geluk 
en kommervryheid beleef, tesame met 
materiële welstand, gesonde dieet en 
fiksheid. 

Die kerk se uitdaging lê daarin dat 
dit nie alleen kan reflekteer oor wat 
gemarginaliseerdheid onder jong-
mense (“youth at risk”) binne sy eie 
geledere beteken nie, maar juis wat dit 
binne die breër suid-Afrikaanse kon-
teks behels.

Gemarginaliseerde jongmense 
verwys na jongmense wat heel waar-
skynlik in die skool of in die lewe 
gaan misluk as gevolg van hulle 
sosiale omstandighede. Dit is hulle 
wat meestal uitgesluit is uit politieke 
debatte, sosiale onderhandelinge en 
ekonomiese vooruitgang en geïg no-
reer of op die kantlyn geplaas word, 
en vir alle praktiese doeleindes daar 
gehou word. 

Die kommerwekkendste is dat 
hulle konstant aan akute en blywende 
ongelykhede in die onderwys bloot-
gestel word. Dit impliseer dat hulle 
nie vrye toegang tot ’n skool in 
hulle gemeenskap het nie en nie 
tans in ’n skool is nie. Al is daar ’n 
skool beskikbaar, val hulle uit die 
skoolsisteem uit. (Aan die einde van 
2014 was die skokkende feit dat van 
die 1 261 827 leerlinge wat in Graad 1 
in 2002 begin het, reeds 699 715 van 
hulle die skool verlaat het voordat 
hulle matriek geskryf het.)

Armoede as oorsaak
binne die suid-Afrikaanse konteks 
kan armoede as die belangrikste 
oorsaak van gemarginaliseerde 
jong mense beskou word. sommige 
faktore wat met armoede verband 

hou en jongmense in gevaar plaas en 
aanleiding tot risikogedrag kan gee, is 
onder andere: armoede self, ontwrigte 
families, egskeidings, werkloosheid, 
trauma, verwaarlosing, alkohol- en 
substansmisbruik, gevaarlike woon-
buurte, kinderarbeid, kulturele pro ble-
me, gesondheidsuitdagings (bv swak 
sig en gehoor), wanvoeding, MiV en 
vigs, fetale alkoholsindroom en huis-
houdelike en samelewingsgeweld. 

Hiermee saam is daar ook faktore 
wat ’n direkte impak op jongmense se 
skolastiese opvoeding het: enkelouers, 
lae opvoedkundige vlak of selfs onge-
let terdheid van ouers, migrerende 
ouers (hulle beweeg deurlopend agter 
werk aan), die afstand skool toe of 
huishoudelike konflik wat verhoed dat 
kinders nie skool kan bywoon nie.

in aansluiting by bogenoemde, 
leef die meerderheid van jongmense 
tans nog in omstandighede wat min 
of weinig sedert 1994 verander het. 
Die feit dat armoedevlakke so lank al 
só hoog is en die ongelykheidsvlakke 
aan die toeneem is, word duidelik 
verwoord deur die volgende stelling: “if 
you’re born poor, chances are you will 
stay poor.” 

Duisende van ons skoolgaande 
jongmense, hoofsaaklik vanuit die 
armste gemeenskappe, is verder 
aan ’n onderwyssisteem blootgestel 
waarin hulle lewe – onregverdig – deur 
beperkte onderwys in die al ge meen, 
met beperkte getalle on der wysers, 
erg beperkende fasiliteite en veral 
lae verwagtings, beheers word. Die 
tragedie is dat dit vir ge mar gi na-
liseerde jongmense wat in die skool-
sisteem agter geraak het en weer wil 
opvang, byna onmoontlik is om dit in 
die huidige skoolsisteem te kan doen. 

Kenmerke van risikogedrag
Dit is bepalend dat ons ons moet 
vergewis van die betrokke kenmerke 
waaraan potensiële gemarginaliseerde 
jongmense met risikogedrag uitgeken 
kan word: akademiese en sosiale 
probleme; swak taalontwikkeling; 
vertraging in leesontwikkeling; 
aggressiewe, gewelddadige en ont-
wrigtende gedrag; misbruik van 
middels; onttrekking vanuit hulle 
sosiale omgewing; lae eiewaarde; 
min of geen toekomsverwagting 
nie; depressiesimptome; ongereelde 
skoolbywoning; onderwysers wat 
nie maklik met ouers kontak maak 
nie; hulle voltooi nie hulle opdragte 
nie of voltooi dit swak; berei nie vir 
toetse en eksamens voor nie of is nooit 
voorbereid nie indien hulle wel skool 
toe kom; hulle sukkel gewoonlik om te 
konsentreer of te fokus; hulle is verder 
nie bereid of nie in staat om met hulle 
klasmaats of volwassenes effektief te 
kan kommunikeer nie; baie ondervind 
die skool as “vervelig” omdat die 
onderrig hoofsaaklik uit “dril-en-
onthou”-tegnieke bestaan. 

Die afleiding kan nou met redelike 
sekerheid gemaak word dat ’n groot 
persentasie van die gemarginaliseerde 
jongmense op een of ander wyse 
deur politieke, sosiale, ekonomiese en 
psigologiese faktore getraumatiseer is.

Dit is egter naïef om die onder wys-
stelsel en onderwysers alleen vir swak 
onderrig en die vin nige agteruitgang 
van ons skool stelsel te blameer. Alle 
rol spe lers in die onderwyssisteem 
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In each chapter a biblical character and a post-biblical character are 

selected to encourage us to run the race of faith with determination.  

We draw support from the “cloud of witnesses”by looking very briefly 

at their lives; looking for evidence of God at work, and seeking to 

learn more about God and how to live for Him in the process.

The goal of this study is not to focus on the abilities or frailties of the 

characters but to look beyond them to the Lord they served, and it 

ends with a brief study of Jesus. Throughout the series, ask yourself 

what God was doing in the life of this person, and what you can learn 

about God and about keeping your eyes fixed on Jesus.
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(on derwysers, skoolhoofde, amp te-
nare, beheerliggame, onder wys de-
partemente, ouers, oplei dings in stansies, 
kerke, die gemeenskap en jong mense) 
is medeverantwoordelik om kwaliteit 
onderrig te verseker. Die kerk, by name 
kerke wat soos die drie kerke wat 
aan hierdie ondersoek deelgeneem 
het, maar ook die Angli kaanse en 
katolieke kerk (om maar net na ’n paar 
te verwys), het diep spore getrap om 
gemarginaliseerde jongmense met 
hulle opvoeding te help. 

Dit is asof die kerk sy rol ten opsig te 
van die betrokkenheid by die onder-
wys, opleiding en ondersteuning van 
ouers en volwassenes deur die jare 
heen laat vaar het. soos die skool-
sisteem ontwikkel het, is die taak aan 
onderwysers oorgelaat. op grond van 
die ontwikkeling van die kategese, is 
die geloofsbegeleiding ook geriefs-
halwe aan kategete oorgelaat. 

Die gevolg hiervan is dat kerkli-
ke ouers en volwassenes wat met 
jongmense werk, veral in die ge val 
van die gemarginaliseerde jong-
mense, verleer het dat hulle mede-
verantwoordelik vir die onderwys en 
ontwikkeling van hulle kinders en 
ander jongmense is. Dit word duidelik 
deur die afwesigheid van ouers by die 
verkiesings van skoolbeheerliggame 
en ander skoolaktiwiteite geïllustreer.
 

Kerk en openbare domein
Dit gaan dus hier primêr oor die rol van 
die kerk in die openbare domein.

Die kerk het sonder twyfel ’n rol 
te speel binne die openbare domein, 
wat die onderwyssisteem insluit. 
Die belangrikheid is dat die kerk 
weer sy betrokke rol in die publieke 

domein moet ontdek, en veral ook 
medeverantwoordelikheid aanvaar 
vir wat in daardie domein gebeur. Dit 
handel ten diepste daarom dat die 
kerk sy kern-identiteit moet herontdek 
en deeglik besin oor hoe dit in die 
publieke domein betrokke moet raak, 
veral ten bate van die saak van die 
gemarginaliseerde jongmense.

Jaap Durand (Durand praat oor 
eenheid, versoening en geregtigheid. 
Redakteur: D du Toit 2014:178, bybel-
Media) help ons om te verstaan 
wat die kern-identiteit van die kerk 
binne die sosiale konteks is waarin 
dit funksioneer. Volgens hom behels 
dit dat die kerk ten alle koste die 
situasie van die armes en hulle wat 
ly, as vertrekpunt moet neem. Dit 
is getrouheid aan die ware bybelse 
verwagting van die kerk se taak. 
binne die konteks van dié bydrae 
moet die kerk die gemarginaliseerde 
jongmense as die vertrekpunt neem 
waarop die kerk sy betrokkenheid en 
medeverantwoordelikheid baseer.

konkreet beteken dit dat kerke nie 
net ten diepste moeite met die nood 
van die gemarginaliseerde jongmense 
in die kerk sal doen nie, maar ook met 
die nood van alle gemarginaliseerde 
jongmense in ons land wat risiko beleef. 

Die kerk moet daarteen waak om 
dié rol nie met arrogansie aan te pak 
nie, soos om versoekskrifte te rig of 
afvaardigings te stuur om die staat of 
organisasies aan te kla nie, maar moet 
dit eerder in ’n gees van kwesbaarheid 
doen. ’n Gees van kwesbaarheid 
vra dat ons ons hulp en gawes sal 
aanbied om iets aan die nood van die 
gemarginaliseerde jongmense te doen. 

Die kerk moet in geen onduidelike 

taal nie advokate wees vir, oftewel 
’n stem, vir die gemarginaliseerde 
jongmense wat risiko beleef. Hulle 
moet ook bereid wees om in ’n gees 
van kwesbaarheid hande te vat met 
die regering, nie-regeringsorganisasies, 
onderwysdepartemente en ander 
programme saam met hulle ontwikkel. 
ons moet ook nie huiwer om ons fisiese 
ruimtes en gawes aan te bied vir enige 
vorm van hulpverlening nie: naskoolse 
hulpprogramme aan jongmense wat 
agtergeraak het in die onderwys, 
voorskoolse onderrigprogramme, en so 
meer. 

Die kerk moet ook nie vergeet om 
ouers te ondersteun om kerk te wees 
vir hulle eie kinders en vir ander nie. 
ouerbetrokkenheid word wyd gesien 
as een van die belangrikste aspekte 
van onderrig en leer. navorsing toon 
dat waar ouers kinders se akademiese 
ontwikkeling steun, kinders akademies 
eenvoudig beter vaar. Programme moet 
dus geloods word om ouerbetrokkenheid 
te verhoog, aangesien die meeste ouers 
nie weet hoe om hulle kinders akademies 
te ondersteun nie.

Die kerk kan ‘n werklike verskil maak 
in die lewe van gemarginaliseerde 
jongmense met risikogedrag. Die kerk 
het dit in die verlede gedoen en kan dit 
wéér doen. As gelowiges glo ons dat die 
kerk hierdie rol in ons samelewing moet 
en kan vervul. 

ons besef dat die kerk die laaste 
dekades lank (ook tans) nie werklik 
daarop ingestel was en is nie. Maar 
ons glo ook dat God ’n God van twee-
de kanse is. Daarom moet ons nie 
hierdie kans verspeel nie. ons het ’n 
verantwoordelikheid tot die bestaande 
en die volgende generasie.

Die kerk en gemarginaliseerde jongmense met risikogedragVan bl 16

“Die kerk kan ‘n werklike verskil maak in die 
lewe van gemarginaliseerde jongmense met 
risikogedrag. Die kerk het dit in die verlede 

gedoen en kan dit wéér doen.”
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