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Skokkend positief
Insigte vanuit nuwe navorsing oor aktiewe Afrikaanse kerkjeug
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Redakteurs: Malan Nel en Zander van der Westhuizen. Uitgegee deur Bybel-Media

ierdie boek is ŉ gesprek wat
vanuit ŉ wonderlike projek
begin is – Kerklike Jeug
en Geloof in Suid-Afrika (ŉ multikerklike 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
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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

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.

Verskyn tweede helfte van September. Dit sal ook by die Algemene Sinode van die NG Kerk in Oktober bekendgestel word.
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Gemeentelewe deur
die bril van gereelde
kerkgangers

ierdie Kruisgewys fokus op
die onlangse opname van
die National Church Life
Survey (NCLS – Australië).
Hierdie vyfjaarlikse opname met
59 vrae gee ‘n oorsig (“snapshot”)
van die gemeentelewe deur die
bril van gereelde kerkgangers.
Dit is ontwerp om gemeentes te
ondersteun om hulle sterkpunte te
identifiseer sodat hulle daarop kan
bou en dit met goeie hulpmiddels
van NCLS ondersteun.
Benewens die tendense wat
met die gereelde deelname aan
die ondersoek onderskei kan word,
gee dit nege maatstawwe waaraan
gemeentes en denominasies hulle
self kan meet. Die navorsing dien
daarom ook as ‘n bruikbare oorsig
vir gemeentes en hulle leiers om in
strategiese beplanning te gebruik.
Vyf denominasies in Suid-Afrika
vorm nou reeds deel van die on
dersoek: die NG Kerk, die Vereni
gende Gereformeerde Kerk (VGK),
die Nederduitsch Hervormde Kerk
(NHK), die Uniting Presbyterian
Church in Southern Africa (UPCSA),
en die Sewendedag Adventiste
Kerk (SDA).
Vir die NG Kerk is dit ‘n baie
nuttige uitbreiding van die
Kerkspieël-navorsing wat reeds
sedert 1981 gedoen word. Hulle
het reeds in 2006 deel van dié
ondersoekmetodiek geword. Dit
het die voordeel dat daar nou al
drie ondersoeke is waarvan ten
dense ontleed kan word. Vir hierdie
Kruisgewys werk ons egter net met
die 2010- en 2014-ondersoeke. Die

somming van die belangrikste
resultate van die opname as
inleiding om self die resultate
te kan beoordeel. Die fokus is
op wat erediensbywoners van
die NG Kerk waardeer en wat
hulle verwagtings is.

Chris van Wyk is artikel-redakteur
van dié uitgawe.
2006-ondersoek sal later ingetrek
word.
Van die ander denominasies wat
hieraan deelgeneem het en deel is
van die Kruisgewys-gemeenskap, sal
mettertyd ook ontledings van hulle
eie opnames beskikbaar stel. Dit
sal óf in die volgende uitgawes van
Kruisgewys óf op die webtuiste by
www.gemeentes.co.za geplaas word.
Omdat die resultate redelik
omvangryk is, is daar net drie
artikels in hierdie Kruisgewys.
• Kobus Schoeman, projekleier,
gee ‘n oorsig van die projek. Hy
bespreek ook nege kernkwali
teite waarop die navorsing berus
– interne kwaliteite (geloof, ere
dienste, gemeenskap), inspirasiekwaliteite (visie, leierskap, vernuwing) en eksterngerigte kwaliteite
(diens, getuienis, inklusiwiteit).
• Danie Mouton gee ‘n perspek
tief op die belangrikste praktiese vaardighede wat in die
benutting van dié resultate in
strategiese transformasie nodig
is, veral met betrekking tot inspirerende leierskap.
• Chris van Wyk gee ‘n kort opKruisgewys Augustus 2015

Die res van Kruisgewys word
gewy aan die bekendstelling van
die belangrikste resultate wat ‘n
bruikbare oorsigtelike (“snapshot”-)
profiel van die NG Kerk se gereelde
kerkgangers gee. Die res van die
resultate kan by die webtuiste
afgelaai word.
‘n Besondere kenmerk van dié
projek is dat al die gemeentes –
ewekansig gekies – wat hieraan
deelgeneem het, ook ‘n uitvoerige
ontleding van hulle eie resultate
kry wat vergelyk kan word met
die profiel van hulle denominasie.
Werkswinkels in dié verband
sal in elke sinode gehou word.
Daar is ook werkboeke van NCLS
beskikbaar vir dié gemeentes om
hulle daarmee te help.
Goeie nuus! Dr Ruth Powell van
NCLS is bereid om ekstra ge
meentes van alle denominasies
in te sluit wat ter wille van hulle
eie beplanning die opname nog
hierdie jaar wil doen. Ons verwag
dat ‘n hele aantal gemeentes dié
aanbod sal wil gebruik ná hulle
die resultate van die ondersoek
in dié Kruisgewys gesien het.
Stuur dus so gou as moontlik ‘n
e-pos aan esters@ngkerk.org.
za vir meer inligting. Moenie dit
misloop nie!
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Wat in gemeentes gebeur
G
emeentes is die boustene van
enige denominasie. Daarom is
gemeentes se funksionering
en welstand vir die kerk van groot
belang. Gesonde en roepingsbewuste
gemeentes maak ’n verskil in die
koninkryk van God.
Kerkspieël is ’n instrument om
gemeentes en die kerk te help om
te evalueer en na te dink oor hulle
roeping. In dié geval gaan dit spesifiek
om luister na die stem van lidmate.
Die erediensbywonersopname is in
2006 en 2010 in die NG Kerk gedoen.
Dit is in 2014 herhaal, met ’n belangrike
verskil. Dié keer is die ondersoek in
vennootskap met National Church Life
Survey (NCLS) in Australië aangepak.
Die NCLS is in die negentigerjare in
Australië as ’n instrument ontwikkel
om aan gemeentes terugvoer te gee
oor hoe lidmate die gemeente en sy
werksaamhede beleef. Dr Ruth Powell
was vanaf die begin by die projek
betrokke. Sy is tans die direkteur van die
NCLS en het in Mei 2014 Suid-Afrika as
gas van die Kerkspieël-taakspan besoek,
en onlangs weer in Julie 2015.
2014-opname
In die 2014-opname is ’n tienpersentewekansige steekproef uit al die NG
gemeentes (1 127 gemeentes) getrek.
Drie en negentig gemeentes het
in Augustus 2014 aan die opname
deelgeneem. Tydens ’n erediens het
14 610 lidmate 15 jaar en ouer die
vraelys ingevul.
Die NCLS-ondersoek gee ’n
beduidende en geloofwaardige
stem aan lidmate van gemeentes.
Gesamentlik is dit ’n lidmaatstem wat
in die denominasie gehoor word.
Die NCLS-ondersoek behels ’n
vraelys wat tydens ’n erediens ingevul
word, maar dit is nie ’n erediensvraelys
alleen nie. Die vraelys dek ’n wye
verskeidenheid van aspekte van die
gemeentelike lewe (soos wat dit uit die
verslag blyk).
’n Belangrike vertrekpunt van die
ondersoek is om vanuit ’n waarderende
perspektief te kyk na sterkpunte wat in
die gemeente groei en energie gee. Die
eerste vraag behoort nie te wees wat
het verkeerd geloop nie, maar waar die
geleentheid vir groei in die gemeente
lê.
Gemeentelike groei is ’n veelkantige
4

•

Kobus Schoeman is ’n praktiese
teoloog en voorsitter van Kerkspieëltaakspan die die NG Kerk.
konsep en kan vanuit verskeie hoeke
beskryf word. Dit is nodig om minstens
na drie daarvan te verwys:
• Groei kan in terme van getalle
beskryf word: meer lidmate, groter
betrokkenheid, beter bywoning
van eredienste.
• Organisatoriese groei: Dit verwys
na die verbetering van strukture,
vaardigheid en die betrokkenheid
van die leierskap, ’n beter funksionering van die gemeentelike
aktiwiteite en kommunikasie wat
duidelik en genoegsaam is.
• Groei het ook ’n geestelike dimensie: die kwaliteit van vertroue,
onderlinge betrokkenheid en sorg
vir mekaar en groter toewyding.
By die lees van die verslag, is dit be
langrik om aan al bogenoemde dimen
sies aandag te gee en nie net by een
vas te haak nie. ’n Behoorlike refleksie
oor die stem wat gehoor word, sal aan
al dié dimensies aandag gee.
Gemeentegroei en
lewenskragtigheid
Die gevolg van 20 jaar se NCLS-navor
sing lei daartoe dat nege kernkwali
teite wat sentraal tot ’n groeiende ge
meente staan, geïdentifiseer word. Dié
kwaliteite word in ’n unieke verhouding
en samestelling in elke gemeente
gevind. Hulle dui op sterkpunte, maar
ook op areas waar potensiaal vir groei
in die gemeente is.
Die kernkwaliteite word in drie areas
van die gemeentelike lewe gegroepeer:
Interne kwaliteite
Die interne kernkwaliteite fokus op
die innerlike lewe van die geloofs
gemeenskap en word beskryf deur:
• ’n groeiende en lewendige geloof
• lewenskragtige en opbouende
eredienste
Kruisgewys Augustus 2015

’n sterk en groeiende gevoel van
gemeenskap.
Die interne kwaliteite het veral met
’n geloofsverhouding met God en
die belewenis daarvan in die geloofs
gemeenskap te make. Dit sou as ’n
fundamentele verhouding beskou kon
word en die vertrekpunt vir die ander
twee kwaliteite.
Inspirasie-kwaliteite
Inspirasie-kernkwaliteite fokus op die
lewenskragtigheid van die gemeente
en faktore wat gemeentes vorentoe
laat beweeg:
• duidelike en gedeelde visie
• inspirerende en bemagtigende
leierskap
• ’n openheid tot verbeeldingryke
en aanpasbare vernuwing.

Hierdie kwaliteite verwys na die
rol van die leierskap en die rigting
waarin ’n geloofsgemeenskap be
weeg. Openheid vir verandering en
aanpassing binne die konteks van die
gemeente, speel hier ’n prominente rol.
Eksterne kwaliteite
Ekstern-gerigte kernkwaliteite fokus
op die gemeenskap en bepaal hoe
die gemeente die volgende sake,
in interaksie met die gemeenskap,
onderneem:
• praktiese diens op ’n verskeidenheid van terreine
• gewillige en effektiewe getuienis
• ’n doelbewuste openheid tot
inklusiwiteit.
Die drie groepe van kernkwaliteite het
as basis:
• ’n verhouding met God,
• onderling met mekaar en
• die verhouding met die gemeen
skap.
Die drie groepe kernkwaliteite moet
daarom ook teen hierdie agtergrond
verstaan word.
Geloofsonderskeiding is ’n
belangrike proses vir elke gelowige,
gemeente en denominasie. Dit
behels die soeke na God se wil binne
die konteks waarbinne ons lewe.
Die lidmaatstem, soos verwoord in
hierdie 2014 NCLS- opname, kan elke
gemeente en sy leierskap op hulle reis
help. Dit is nodig dat ons noulettend
na dié stem sal luister en met
onderskeiding daarop sal reageer.

GOD VAN DIE WOEST YN

Nuut gekyk na die verhaal van Hagar
LISEL JOUBERT
Wenner van die Desmond Tutu-Gerrit Brand-prys 2015
vir haar boek Ontmoeting met heiliges

In hierdie boek maak ons opnuut kennis met Hagar, maar
ons staan ook stil by oomblikke wat aan baie vroue bekend is:
oomblikke van angs, verlatenheid en negatiwiteit, maar ook
oomblikke van hoop, genesing en perspektief behou
in moeilike omstandighede. Ons ontmoet die God van die
woestyn, die God wat ons nie noodwendig uit die morsigheid
van die lewe weghaal nie, maar ons te midde daarvan ontmoet.
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NUWE STILTETYD-DAGBOEKE NOU BESKIKBAAR
SPESIALE PRYS

SPESIALE PRYS

R95,00

R65,00

TOEKOMSVENSTER: DIE KEUSES
WAT EK MAAK (NUUT)

TOEKOMSVENSTER: OP PAD
NA HEELHEID

Gewone prys: R105,00
Met die 45 dagreise in hierdie boek
herinner Chris Harris jou dat God
’n morele kode in sy liefdesgebod
veranker het: Die liefde doen die
naaste geen kwaad aan nie. Die liefde
behoort daarom die vertrekpunt te
wees van alle besluite wat ons neem.
Die temas is spesifiek gekies om
gelowiges te help en te lei om
nuut te dink en te glo.

Gewone prys: R80,00
In hierdie stiltetydgids nooi Annes
Nel jou uit om jou persoonlike reis
na heelheid enduit te loop. Soms is
hierdie reis ongemaklik en selfs seer,
maar die vrug daarvan is oorvloedig.
Want God verstaan stukkende
mense. By Hom is daar genesing
beskikbaar.
*ToekomsVenster is ’n vyfjaarplan om die
liggaam van Christus toe te rus terwyl
ons saam op reis is na 2020.

Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za Deeloproepe: 0860 26 33 42
E-aankope: www.bybelmedia.org.za
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Praktiese vaardighede vir
transformasie-leierskap
in gemeentes

D

ie NCLS-verslag waarin ere
diensbywoners se stem oor die
nege kernkwaliteite van
groeiende gemeentes gehoor word,
verskaf ’n ryk bron van inligting oor die
lewenskrag van daardie gemeentes.
Hierdie artikel fokus veral op die
kernkwaliteite wat met inspirasie te
doen het.
“Inspirasie” verwys na die lewens
kragtigheid van die gemeente en daar
die faktore wat die gemeente vorentoe
laat beweeg:
l Duidelike en gedeelde visie
l Leierskap wat inspireer en bemagtig
l Openheid tot verbeeldingryke en
aanpasbare vernuwing.
Leierskap, energie en duidelike koers is
bepalend vir lewenskragtige geloofs
gemeenskappe. Openheid vir verande
ring en ’n gepaste respons op uitda
gings aan die gemeente, is deurslagge
wend.
Uitdagende tye
Die kerk beleef ’n uitdagende tyd. Aan
duidings daarvan is dalende lidmaat
talle, bywoning en kwynende finan
siële bronne. Daar is die uitdaging om
met jongmense te verbind en hulle
belangstelling te behou. Dit alles vra
vir goeie leierskap.
’n Seismiese kulturele skuif is aan die
gang. Dit noodsaak diepgaande veran
dering. Die angs wat daardeur geskep
word, moet deur effektiewe leierskap
oorkom word. So nie, val ons vas in ou
patrone.
Die stem van die NCLS-verslag
onderstreep dat effektiewe leierskap
lotsbepalend vir die Here se kerk is.
Waardering vir innovasie
Kommentaar oor verbeeldingryke en
aanpasbare innovasie in die erediens
bywonersverslag illustreer dat goeie
leierskap reeds aanwesig is:
l 75 persent van respondente rap
porteer dat gemeentes altyd gereed is

Danie Mouton is direkteur: Sinode
van Oos-Kaapland.

om met nuwe dinge te eksperimenteer
l 71 persent ondersteun innovering
in die eredienste wat hulle bywoon
l Die persentasie respondente wat
sterk voel dat die gemeente innoveer,
het vanaf 2010 tot 2014 met méér as
ses persent gegroei, vanaf 25 persent
tot 31.3 persent.
l Op die oomblik is dit net nog ’n
klein groep wat sê nuwe benaderings
tot bediening en missie moet ’n sterk
prioriteit wees.
Wat ’n duidelike en gedeelde visie
betref, slaag gemeentes daarin om
28 persent van erediensbywoners
bewus te maak van die gemeente se
visie, doelwitte en strategie en om ’n
sterk verbintenis daartoe by hulle te
verkry. Hierdie is ’n uitstekende basis,
en kan sekerlik verder groei.
Wat inspirerende en bemagtigende
leierskap betref, rapporteer sowat
26 persent deelnemers in 2014 dat
leiers hulle aanmoedig om hulle gawes
en vaardighede te gebruik. Hierdie
persentasie het egter sedert 2010
gedaal. ’n Beduidende groep van
25 persent voel dat bemagtiging en
aanmoediging ’n prioriteit vir die
volgende jaar moet wees – ’n goeie
wegspringplek, met duidelike ruimte
vir groei!
Leierskap is deurslaggewend
Die toekoms van die kerk verg doelge
rigte, goeie leierskap wat visie, inspira
sie, energie en verbeelding voorsien.
Kruisgewys Augustus 2015

Sonder leierskap sal min betekenisvolle
beweging plaasvind. Gevolglik moet
predikante hulle leierskapvaardighede
voordurend ondersoek en opknap.
Richard Osmer gee ’n goeie aan
duiding van die uitdaging vir leiers
deur te sê daar is drie soorte leierskap:
l Tegniese leierskap (“task compe
tence, performing well”): die vaardig
heid om die take van die bediening
goed uit te voer.
l Transaksionele leierskap (“in
fluencing others through a process of
trade-offs”): dienslewering op so ’n wy
se dat mense se steun en samewerking
verkry word.
l Transformatiewe leierskap (“lea
ding an organisation through a process
of ‘deep change’ in its identity, mission,
culture, and operating procedures”).
Vanselfsprekend het enige kerk
goeie tegniese en transaksionele leier
skap nodig. Hiersonder sal min gebeur.
Ons benodig egter veral transforma
tiewe leierskap om die uitdagende
identiteits- en kultuurskuiwe te maak
wat van ons gevra word.
Waarom?
Om in ’n kultureel-ontwrigtende tyd
getrou aan die evangelie van Jesus
Christus te bly. Dit bewaar ons daarvan
om aan uiterlike vorme vas te hou, eer
der as om deur aanpassende veran
derings steeds getroue volgelinge van
Jesus te bly wat mekaar en ander op
die pad van dissipelskap begelei.
Transformatiewe leierskap is nooit
maklik of voorspelbaar nie. Daarvoor is
die netwerk van verhoudings, waardes,
oortuigings en gawes waaruit gemeen
tes bestaan, net té kompleks. Voeg
daarby die ingewikkelde en onvoor
spelbare samehang van gebeure in ons
Suider-Afrikaanse kontekste. Daar is ’n
chaotiese, morsige kant aan transfor
matiewe leierskap waarmee mens uit
die staanspoor moet vrede maak.
Blaai om
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Wat is transformatiewe leierskap?
DA Plowman en andere het ’n merk
waardige artikel na aanleiding van ’n
gevallestudie oor transformatiewe
leierskap in ’n middestadsgemeente
geskryf. Hierin gee hulle ’n praktiese
greep op hoe die vaardighede van
transformatiewe leierskap lyk (laai af by
www.ngkok.co.za/plowman.pdf ).
Ek gebruik aspekte van hierdie arti
kel om die leierskap waarvoor die
NCLS-vraelys vra te belig.
Plowman (2007) sê transformatiewe
leiers, wat diep verandering in kom
plekse sisteme begelei, doen die vol
gende drie dinge:
1. Leiers ontwrig bestaande patrone
Dink aan die gemeente en gemeenskap
as ’n komplekse netwerk van verhou
dinge, byna soos ’n driedimensionele
spinnerak, wat tog in balans is, en van
hierdie balans hou.
Leiers het die ongemaklike taak om
die spinnerak se balans te versteur.
Hulle moet roepingsgedrewe konflik
skep en onderstreep. Dit is ’n liefdes
daad – iets totaal anders as sabotasie of
verwerping van die sisteem.
Eerstens kommunikeer leiers die ont
luikende nuwe toekoms van die organi
sasie wat ontwrigting in die sisteem
veroorsaak. Visie en doel ontwrig altyd
– dit wil die sisteem altyd skuif.
Tweedens bevestig en erken leiers
onsekerheid. Hulle verseker dat die
lede van die sisteem (lidmate) met die
troebel toekoms van die gemeente as
sisteem en die noodsaak om die ge
meente se Godgegewe toekoms te
omhels gekonfronteer bly.
Ons praat dus van die konflik tussen
God se voorkeur en beloofde toekoms
van die gemeente aan die een kant en
die bestaande praktyke in die gemeen
te aan die ander kant.
Die meganisme van ontwrigting,
asook konflik en onsekerheid, is onge
twyfeld in die meeste gemeentes aan
wesig. Baie beleef onsekerheid oor
hulle toekoms en volhoubaarheid.
Kwessies soos kerkeenheid, die hante
ring van diversiteit, openheid vir diens
aan die omgewing en finansiële vol
houbaarheid, neem baie energie in ons
kerklike sisteme op.
Waar gemeentes in ou, gevestigde
kulturele patrone vasgevang is wat
mense uitsluit of onwelkom laat voel
omdat hulle jonger is en van beweging
hou, of hulle kinders te klein is om stil
te sit, moet leiers die spanning tussen
die Bybelse opdrag van die kerk en die
8

gemeentelike praktyke lewendig hou.
Leiers bly fokus op die agteruitgang
van ’n gemeente, byvoorbeeld verou
dering en verkleining, en bly vra wat
die toekoms inhou en die regte ding is
om te doen. Die spanningsveld van on
sekerheid hou die agenda vir verande
ring oop. Mense is dikwels onseker oor
wat die toekoms sal inhou as hulle die
regte ding doen. Transformatiewe leiers
leer om met onsekerheid saam te leef.
Transformasie en nuwe lewenskragtig
heid word uit hierdie ontwrigting
gebore.
2. Leiers moedig nuutheid aan
Hoe moedig leiers vernuwing in die
gemeente of organisatoriese sisteem
aan?
Leiers doen dit deur lidmate toe te
laat om met nuwe maniere van bedie
ning te eksperimenteer. Hiervoor, sê die
NCLS-verslag, is daar baie ruimte in die
kerk.
2.1 Leiers vestig ’n paar eenvoudige
reëls
Die kerk het baie reëls. Die reëlboek
kan dikwels (verkeerdelik) gebruik
word om pragtige inisiatiewe te kelder.
Transformatiewe leiers vereenvoudig
die reëls.
Plowman vertel van ’n gemeente wie
se enigste reël was: Wat sou Jesus doen?
Op hierdie manier het die gemeente
hawelose mense op sy eiendom laat
begin oornag. Toe lidmate kla die
haweloses is nie dankbaar genoeg nie,
het hulle gesê Jesus sou onvoorwaar
delik dien. Toe die plaaslike owerheid
hulle aanvat, het hulle hardkoppig
volgehou hulle het nie ’n ander keuse
as om Jesus na te volg nie. Uiteindelik is
hieruit besondere bediening in die
gemeenskap gebore, wat ook aan die
gemeente nuwe lewe gegee het.
2.2 Laat swermgedrag van lidmate
en personeel toe
’n Swerm voëls sal lank rondmaal, en
dan skielik gaan sit. Op ’n spesifieke
punt val dinge vir mense net in plek, en
begin hulle met nuwe gedragspatrone.
Op hierdie wyse kan ’n klein groepie
lidmate ’n vasgevalde of krimpende
kerk transformeer.
Plowman vertel verder van die ge
meente wat haweloses geherberg het.
Tydens die gereelde ontbyt begin een
van die lidmate, ’n geneesheer, met ’n
spreekkamer vir die lidmate – sommer
aan die ontbyttafel. Hierdie aksie het
gelei tot die inrig van ’n omvattende
kliniekdiens in die kerk wat die ge
meente transformeer het.
Kruisgewys Augustus 2015

2.3 Bevorder nie-lineêre interaksie
en emosionele konneksies 		
tussen mense
Transformatiewe leiers probeer nie om
interaksies en inisiatiewe te beheer
deur ingewikkelde prosedures te
versmoor nie. Mense word toegelaat
om bande te smee, gesprekke te voer
en op grond dáárvan inisiatiewe te
neem.
3. Leiers as sinskeppers
Leiers beoefen “sense-making” deur
betekenisvolle verduidelikings vir be
paalde situasies en ervaringe te gee.
Leiers moet in staat wees om die kon
teks dop te hou. Sake wat besluit
neming en strategiese verandering
beïnvloed, moet hulle opbouend inter
preteer. Leiers moet sin en betekenis
aan ontplooiende gebeurtenisse gee.
Hierdie sinskepping geskied natuur
lik op die basis van die evangelie. Die
gedrag wat die evangelie van ons vra,
mag dikwels onsinnig lyk. Maar waar
mense getrou aan die evangelie op
tree, moet leiers die korrekte inter
pretasie uitwys en uit die gebeure sin
maak.
In Plowman se voorbeeld is die ver
sorging van haweloses uitgewys as ’n
aksie wat die evangelie beliggaam en
iets wat ’n kwynende gemeente kon
omkeer. Dit het presies so gebeur.
Plowman sê hierdie “sense-making”
vra dat leiers:
l Optree soos ’n “tag” (dink aan
facebook): leiers fokus die aandag op
belangrike gebeurtenisse soos dit
ontvou.
l Taal gebruik wat die regte aksie sal
ontlok. Leiers bestuur woorde, eerder
as mense. Hulle leer mense die regte
taal aan sodat dié mense in staat is om
sin te maak van gebeure en om
sinvolle optrede te kan verwoord.
Leiers interpreteer ontluikende
gebeure, eerder as dat hulle die
gebeure probeer bestuur.
Lidmate versus predikante
Ek sou lank kon praat oor my eie wors
teling om uit geïnternaliseerde bedie
ningspatrone te breek en te innoveer.
Lidmate het my die meeste op hierdie
pad gehelp.
Die erediensbywonervraelys ver
teenwoordig die stem van hierdie soort
lidmate – waarvan daar baie in ons ge
meentes is. Hulle bevestig baie duideli
ke die ontluikende transformatiewe
leierskap in die kerk. Hulle vra ook vir
méér.

Waardering en verwagtings
van erediensbywoners

H

ierdie artikel gaan slegs baie
oorsigtelik na die resultate van
die opname kyk. Die volgende
inleidende opmerkings is daarom van
pas:
• Die opname was ‘n “snapshot” van
erediensbywoners se ervarings en
perspektiewe oor die NG Kerk in
Augustus 2014.
• Die deelnemende gemeentes is
ewekansig gekies uit al tien NG
Kerk-sinodes. Uit die 1 127 gemeen
tes het 93 deelgeneem. 14 610
lidmate 15 jaar en ouer het die
vraelys tydens ’n erediens ingevul.
• Vergelykings word getref in die
tabelle tussen die NG Kerk se opnames van 2010 (85 gemeentes –
12 286 vorms) en 2014 (93 gemeentes – 14 610 vorms) sowel as
met die 2011-opname in Australië
waaraan al hulle denominasies
deelgeneem het (2 874 gemeentes
– 216 063 vorms).
• Die fokus val in dié artikel net op
die oorhoofse “snapshot” van
erediensbywoners van die NG Kerk
se waardering en verwagtings
van die bediening. Dié prentjie het
betrekking op die eerste twee
bladsye wat hierna geplaas word:
“Snapshot”, en “What You Hope for
and Value”.
• ‘n Verdere aantal bladsye uit die
verslag word daarna geplaas. Dit is

•

Chris van Wyk is leraar by
Somerstrand-gemeente.

•

om lesers bloot te stel aan ‘n meer
detail-ontleding van al nege die
aspekte wat in die opname getoets
is, sowel as ‘n paar ander opsommende waarnemings van die ver
anderinge oor tyd, leierskapsvaar
dighede van die erediensbywoners
(‘n verwaarloosde aspek van die
bediening!), en ‘n prentjie van die
in- en uitvloei van erediensbywo
ners na en van gemeentes.
Die res van die verslag kan van die
webtuiste www.gemeentes.co.za
afgelaai word. Daarin word ook
aspekte soos die samestelling van
erediensbywoners, die wyse waarop jong volwassenes vir die kerk
behou word, en ‘n vergelyking van
die NG Kerk met die hoofdenominasies van die Australiese kerk,
ingesluit.

Deelnemers van die inleidende werkswinkel. Dr Ruth Powell sit tweede van links.

Die 93 gemeentes wat in 2014 aan
die projek deelgeneem het, kry ‘n
soortgelyke verslag waarin hulle
opname ook vergelyk word met
die algemene prentjie van die NG
Kerk. Dit sal baie help met hulle
strategiese beplanning vir die
toekoms!

Wat erediensbywoners waardeer
NG Kerk-erediensbywoners waardeer
vier aspekte van die breë NG Kerk se
bediening (persentasies in hakies).
Vergelyk vir hierdie ontleding veral die
bladsy: “What You Hope for and Value”
sowel as die bladsy “Snapshot” wat
hierna geplaas word:
1. Prediking en Bybelse lering
(45 – 59 in 2010)
2. Deelname aan nagmaal (38 – 42 in
2010)
3. Gemeenskapsorg of sosiale geregtigheid (38 – 40 in 2010)
4. Praktiese hulpverlening vir mekaar
(26 – 23 in 2010)
Dit is presies dieselfde orde as wat
in 2010 gegeld het. Dit bevestig die
belang van dié vier aspekte van die NG
Kerk bediening, sowel as die feit dat dit
“werk”.
Die dalende tendens in drie van
dié aspekte in 2014 teenoor 2010, kan
verklaar word teen die agtergrond
dat die mindere aspekte in 2010 se
navorsing in die 2014-opname meesal
redelik laer waardeer is. Die effens
stygende tendens in die waardering vir
praktiese hulpverlening vir mekaar val
wel op.
Dit is nie verrassend dat prediking
en Bybelse lering in die NG Kerk (“kerk
van die Boek”) só hoog aangeskryf
word nie. Maar wat opval, is die feit
dat die nagmaal baie hoog waardeer
word – waarskynlik omdat die hele
familie daaraan kan deelneem – sowel
as die feit dat gemeenskapsorg en
betrokkenheid by sosiale geregtigheid
so hoog op prys gestel word.
Gegewe die geskiedenis van erge
konflik op sosiale terrein in ons land, is
Na bl 11
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JAAP DUR AND-BOEKPAKKET
DRIE
L
A
L
E
T
S
BE LIK ASIES
PUB SLEGS
TEEN

R

00

325

R
BESPAA
0
0
R120

Prof Jaap Durand is ’n gerespekteerde teoloog
en skrywer. Hy het al verskeie teologiese
werke die lig laat sien en talle pryse en
toekennings vir sy werk ontvang. Verskeie
universiteite het eredoktorsgrade aan hom
toegeken vir sy bydrae tot die teologie.

DIE PAKKET BESTAAN UIT:
GODSGEHEIM (NUUT)
Normale prys: R140,00
Jaap Durand deel in hierdie
boek die verhaal van wetenskap
en mistieke geloof. Sy boek
is in werklikheid ’n belydenis
– die belydenis dat hy ’n diep
bewondering het vir dié wat
met die mistiek van ’n Christelike
geloof die wêreld van die
wetenskap betree.

JAAP DURAND PRAAT OOR
EENHEID, VERSOENING
EN GEREGTIGHEID
Normale prys: R135,00
Hierdie bundel bevat ’n keur uit
die preke en skryfwerk oor temas
wat vir Jaap Durand tot die
hart van die evangelie behoort:
die eenheid van die kerk,
versoening tussen mense, en
dat geregtigheid sal geskied.

EVOLUSIE, WETENSKAP
EN GELOOF

Normale prys: R170,00
Teilhard de Chardin het ’n sintese
tussen die evolusieteorieë van
sy tyd en die Christelike teologie
probeer bewerkstellig. Jaap
Durand gee hier ’n omvattende
inleiding tot die lewe en werk van
De Chardin en van sy teologiese
verstaan van evolusie.

Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za Deeloproepe: 0860 26 33 42
E-aankope: www.bybelmedia.org.za

laasgenoemde gerusstellend. Die NG
Kerk se erediensbywoners waardeer
volgens dié opname die NG Kerk se
hoë premie op betrokkenheid by die
gemeenskap, en spesifiek by sosiale
geregtigheid.
Hierteenoor is dit interessant om die
vier aspekte wat erediensbywoners in
Australië (2011) op prys stel, in ag te
neem:
1. Deelname aan nagmaal (39)
2. Prediking en Bybelse lering (34)
3. Bid vir mekaar (28)
4. Tradisionele styl van aanbidding of
musiek (24).
Die hoër waardering vir die nagmaal
en tradisionele styl van aanbidding of
musiek, kan waarskynlik toegeskryf
word aan die insluiting in hulle navor
sing van die Rooms-Katolieke en An
glikaanse Kerk van Australië, sowel
as ander kerke met ‘n meer liturgiese
styl van aanbidding. Tog val dit op dat
waar die NG Kerk-lidmate praktiese
hulpverlening in ‘n stygende mate
hoog op prys stel (26 versus 23 in Aus
tralië), die Australiese kerk gebed vir
mekaar baie hoër op prys stel as mense
in Suid-Afrika (28 versus 11 in SuidAfrika). ‘n Mens wonder oor die redes
daarvoor.
Terug op eie bodem.
Die behoefte aan ‘n tradisionele
styl van aanbidding of musiek (21
– 19 in 2010) het ‘n vyfde plek in
die beoordeling ingeneem. Die be
hoefte aan ‘n kontemporêre styl van
aanbidding of musiek (16 – 15 in 2010)
is in die sesde plek.
Aspekte soos kleingroepe (15 – 13
in 2010), jeugbediening (14 – 13 in
2010, maar vergelyk die hoë behoef
te aan ‘n jeugbediening in erediens
bywoners se verwagting), gebed
vir mekaar (11 – ook 11 in 2010),
kerk- of kleuterskole (10 – 3 in 2010)
en uitreik na onbetrokkenes (10 – 16
in 2010), sosiale aktiwiteite (8 – 6 in
2010) en sosiale diversiteit (6 – 4 in
2010), het minder aandag gekry in
hulle evaluering. Die meeste van dié
aspekte het ‘n stygende tendens in
2014 teenoor 2010 verteenwoordig,
behalwe die waardering vir die uitreik
na onbetrokkenes wat ‘n dalende
tendens vertoon.
Wat ons uit die waardering vir
die mindere aspekte tentatief kan
aflei, is dat daar ‘n effens groter
behoefte aan tradisionele aanbidding
of musiek is as aan kontemporêre
aanbidding of musiek as voorheen.

So ook ‘n effens hoër behoefte
aan kerk- of kleuterskole. Daar is
minder waardering vir die uitreik
na betrokkenes. Dit is moontlik iets
waaraan gemeentes moet aandag gee,
gegewe die hoë premie wat deesdae
op die missionale aard van die kerk
geplaas word.
Die res van die aspekte het te min
ondersteuning dat ‘n mens veel daaruit
kan aflei.
Wat NG Kerk-erediensbywoners
verwag
Aan die ander kant sê NG Kerkerediensbywoners dat hulle graag
sal wil hê dat aan die volgende vier
aspekte groter aandag in die volgende
12 maande gegee sal word. Dit is die
dinge wat erediensbywoners voor
hoop (dié vrae is die eerste keer in
2014 gevra, vandaar dat daar nie
vergelykende syfers is vir 2010 nie):
1. Opbouende aanbidding (29)
2. Geestelike groei (26)
3. Aansporing van mense se gawes
(25)
4. Sterk gemeenskap (25).
Dit is interessant om die vier aspekte
wat erediensbywoners van die NG
Kerk se bediening aanprys, te vergelyk
met wat hulle van die NG Kerk verwag.
As ‘n mens in terme van die erediens
dink, is dit opmerklik dat prediking
en Bybelse lering die meeste op prys
gestel word deur erediensbywoners,
saam met deelname aan die nagmaal.
Maar erediensbywoners verwag óók
om opbouende aanbidding te ervaar
– iets waaraan die kerk en sy leiers
waarskynlik méér aandag moet gee.
Wat erediensbywoners verwag, is
om geestelik te groei, om aangespoor
te word om hulle gawes te ontdek
en te gebruik, sowel as om in ‘n sterk
gemeenskap opgeneem te word:
“building a strong sense of community
within the congregation”. Liturge en
leraars kan gerus dié verwagtings ter
harte neem. Mense wil behoort en
van betekenis wees. Regtig – dit kan
ons glo!
Dié perspektiewe word bevestig
deur van die ander aspekte wat
ook hoog op erediensbywoners se
“wenslysie” is: ‘n fokus op die inska
keling van nuwe mense (24), jeugbe
diening (23), aansporing tot getuienis
(22), en om die gemeente tot ‘n
(numeries) groter gemeenskap uit te
bou (22).
Dit is verder interessant dat ander
Kruisgewys Augustus 2015

aspekte van minder belang geag
word; aspekte soos ‘n helder visie vir
die gemeente se toekoms (13 – dit is
waarskynlik iets wat die leiers nodig
het!), en die ondersteuning van sosiale
aksie en noodleniging (13 – uit vorige
Kerkspieël-ondersoeke lyk dit asof
mense self by sulke dinge betrokke is,
en nie soseer gemeentelike aksies hier
rondom nodig het nie), aansporing van
nuwe benaderings tot die bediening
en uitreik (10), en kerkplanting plaaslik
of verder (4).
‘n Mens kan nie baie aflei uit laas
genoemde twee aspekte as sodanig
nie. Daarvoor het dit te min aftrek
gekry. Die vraag kan egter tóg gevra
word – gegewe die lae vlak van mense
se verwagting rondom nuwe bedie
ninge en kerkplanting, sowel as die
laer waardering wat vir uitreik by
erediensbywoners te bespeur is – of
die kerk se missionale “agenda” nie
sterker gedryf moet word nie. Dit is
immers deel van die Missio Dei, nie
maar net ‘n “nice-to-have” deel van
kerkwees nie.
Die verwagtinge van die NG Kerk
verskil nie veel van die vier aspekte
waarvoor die Australiese kerk in die
breë voor hoop nie, hoewel die orde
verskil. Dieselfde vyf aspekte staan by
sowel die NG Kerk as die Australiese
kerk bo-aan (Opbouende aanbidding is
vyfde op die Australiese “wenslysie” en
Inskakeling van nuwe mense vyfde op
die NG Kerk s’n):
1. Sterk gemeenskap (32)
2. Aansporing van mense se
gawes (28)
3. Geestelike groei (27)
4. Inskakeling van nuwe mense (25).
Kernkwaliteite van die NG Kerk
Laastens is dit die moeite werd om
die sterkste en mees gewaardeerde
aspekte van die NG Kerk se bediening
teenoor dié wat nie so gewaardeer
word nie, te beskou. Hiervoor word die
gewig wat aan die interne kwaliteite
(geloof, eredienste, gemeenskap), die
inspirasiekwaliteite (visie, leierskap,
vernuwing) en die eksterne kwaliteite
(diens, getuienis, inklusiwiteit) met
mekaar vergelyk en in rangorde
geplaas.
• Die interne kwaliteite het veral te
maak met ’n geloofsverhouding
met God en die belewenis daarvan
in die geloofsgemeenskap. Dit sou
as ’n fundamentele verhouding
beskou kon word en die basis of
Blaai om
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•

•

vertrekpunt vir die ander twee
kwaliteite vorm.
Die inspirasiekwaliteite verwys na
die rol van die leierskap en die
rigting waarin ’n geloofsgemeen
skap beweeg. Openheid vir veran
dering en aanpassing binne die
konteks van die gemeente, speel
hier ’n prominente rol.
Die derde groepering van kwaliteite
is eksterngerigte kwaliteite. Hulle
fokus op die gemeenskap en bepaal
hoe die gemeente praktiese diens
en ‘n gewillige en effektiewe getuienis lewer, tesame met ’n doelbewuste openheid tot inklusiwiteit.

Die grafiek hiernaas gee ‘n sinopsis van
wat die NG Kerk se erediensbywoners
as die sterkste kenmerke van die kerk
beskou, en watter aandag behoort te kry.
Hieruit lyk dit asof die NG Kerk goed
doen met die uitbouing van interne
en inspirasie-kwaliteite, maar
swakker doen met eksterngerigte
kwaliteite.
Erediensbywoners van die NG Kerk
waardeer dus die ruimtes wat vir
aanbidding geskep word en vir
die innovasie wat deel is van die

kerklike kultuur. Hulle hou van die
feit dat op geloofsgroei gefokus
word en dat mense ingesluit word.
Hulle dink egter dat daar aandag

gegee kan word aan visie, leierskap,
‘n sterker gevoel van behoort
aan die geloofsgemeenskap, aan
geloofsdeling en aan diens.

DIE WINS VAN BRUGBEDIENING

Tien praktiese voordele

R45,00

In hierdie boek bied Howard du Toit aan
gemeentes tien praktiese voordele wat
brugbediening vir ’n gemeente kan inhou. Deur die
verhale te deel van gemeentes wat ’n sukses met
brugbediening behaal het, gee hy hoop aan ander
gemeentes wat ook in ’n oorgangstydperk is.

Die ideale produk om aan gemeentelede uit te deel
wanneer ’n gemeente in die oorgangsfase tussen
twee predikante is.
• Die enigste produk van sy soort in Afrikaans.
• Praktiese riglyne en hulp aan gemeentes sonder
’n vaste predikant.
• Sluit suksesverhale van brugbediening in om aan
gemeentes in ’n oorgangsfase hoop te gee.

Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za Deeloproepe: 0860 26 33 42
E-aankope: www.bybelmedia.org.za

{ h a r t v a n } G e l o o f, h o o p & l i e f d e

R9900

HartVan se DVD Geloof, hoop & liefde is
’n visuele reis vir selgroepe om God se hart
deur geloof, hoop en liefde binne ’n unieke
Suid-Afrikaanse konteks beter te leer ken.
Bonusmateriaal op die DVD sluit in:
• Studiegids vir selgroepleiers
• Getuienis van die vervaardigers
• Promosievideo
• Musiekvideo: Kaleidoskoop

Bestel by w w w.bybelmedia.org.za of 0860 26 33 42

HUGENOTE-BYBELINSTITUUT
Waardevolle opleiding vir gelowiges!
• Bybel- en Godsdienskunde
• Christelike Nood-en-Traumaberading
(ook in Engels beskikbaar)
• Jeugbediening
• Sending
• Etiek – vanuit God se koninkryk bedink –
Christelike waardes vir uitdagende tye!
Jongmense, tuisteskeppers, sakelui en
afgetredenes – almal is welkom om in te skryf!
NEHEMIA-BYBELINSTITUUT
TYDSKRIFTEMAATSKAPPY

nbi

Registrasie enige tyd van die jaar moontlik
Geakkrediteer by die Universiteit
van Pretoria (Sentrum vir Kontekstuele Bediening)

hbi

BM
’N DIVISIE VAN

BYBEL-MEDIA

Bybelkor
be jeu
di gen
ing
et
iek

no
GoBy
t
be
be ra o
d
umd&
ku sd l- e
r
a
ndien n
di a
ng e s-

Kies een van dié tweejaarkursusse:

ding
sen

WIL JÝ GRAAG TOEGERUS WORD VIR GOD SE
WERK? ONS BIED NASKOOLSE OPLEIDING IN
BYBELSE VAKKE PER KORRESPONDENSIE AAN.

GOEIE NUUS MEDIA

HUGENOTE-BYBELINSTITUUT
Meer
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BYBEL-MEDIA DOOP-PRODUKGIDS

ONTVANG
WAT VIR JOU
GEGEE IS
– HOE DIE DOOP ONS
KAN LEER OM MET
CHRISTUS TE LEEF

110

00

DOOP

’N WERKBOEK
VIR OUERS EN
AANBIEDERSGIDS
VIR PREDIKANTE

43

00

ONTVANG
WAT VIR JOU
GEGEE IS
– 40-DAE-PROGRAM

75

00

ONTVANG
WAT VIR JOU
GEGEE IS
– KLEINGROEPGIDS

45

00

MET
JOU DOOP
’N GESKENKBOEK EN
LEESBOEK VIR OUERS
WAT VIR KLEINER
KINDERS VAN HULLE
DOOP WIL VERTEL

45

00

BRIEF AAN DIE DIE AVONTURE LEEF UIT JOU
DOOPOUERS VAN LISA EN
DOOP *
(NUWE
TIMMY*
(NUUT)
LEEF UIT JOU DOOP
OMSLAG)
(NUUT)
HELP JONGMENSE OP
’N GESKENKBOEK EN
DEUR DIE SES
LEESBOEK VIR OUERS
WAT VIR KLEINER
KINDERS VAN HULLE
DOOP WIL VERTEL

30

00

AVONTURE WAT LISA
EN TIMMY BELEEF,
ONTDEK LAERSKOOLLEERDERS PRAKTIES
WAT DIE DOOP VIR
HULLE IN HULLE
LEWE BETEKEN.

45

00

HOËRSKOOL OM DIE
LEWENDE GOD OP
’N NUWE MANIER TE
LEER KEN – DIE GOD IN
WIE SE NAAM HULLE
GEDOOP IS EN IN WIE
SE TEENWOORDIGHEID
HULLE ELKE DAG LEEF.

45

00

*HIERDIE BOEKE SLUIT AAN BY DIE
ONTVANG WAT VIR JOU GEGEE IS-REEKS.
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