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teorieë. In die afgelope vier jaar is ons in die Suiderns is baie dankbaar en bly oor hierdie
Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes
Afrikaanse uitgawe van We are here now!
besig om saam met Pat en Church Innovations (CII)
van Pat Keifert. Hierdie boek is in vele
die teorieë en konsepte te verfyn en inheems te
opsigte uniek. In die eerste plek omdat dit werklik
maak. Dit is veral die eerste-generasie-gemeentes
nuwe terrein ontgin as dit kom by ’n visie vir ge
van die Vennootskap in Suider-Afrika wat dit ge
meentes.
waag het om saam met ons te begin met die reis
By die lees en herlees hiervan, het
na gestuurdheid wat help skryf
ek telkens bewus geword van nuwe
het aan hierdie boek.
horisonne wat vir my oopgebreek word.
Die boek is in die vierde
Telkens het ek die ervaring gehad dat
plek
natuurlik uniek omdat
ek my op ’n nuwe balkon bevind,
dit die missionale visie op
wat vir my nuwe perspektief gee
die
kerk vir die eerste keer
’N M IS
op gemeentes en hulle uitdagings
O N T D E K S IO N A L E
K IN G S R
omvattend
in Afrikaans ver
E IS
vandag. Die missionale of gestuurde
woord. Ons moes letterlik in
visie wat ten grondslag van hierdie
die
vertalingsproses konsepte
boek lê, is aansteeklik. En as jy eers
skep
hiervoor. Missional word
daaraan begin kou, is dit moeilik om
byvoorbeeld met gestuurdheid
op te hou. Op ’n manier is dit asof
vertaal,
adaptive change met
dié boek ’n sirkel voltooi deurdat
aanpassende
verandering, en
David Bosch se teologie, wat so
sovoorts.
Ons
het probeer om
invloedryk was in die skepping
baie noukeurig hiermee te werk
van die gestuurde visie op die
deur
eers die konsepte in die
kerk, nou weer vanuit Amerika
’n Nuwe
e
r
a
praktyk
van gemeentes te toets.
v
gestuur
na Suid-Afrika toe terugkom! Dit
-we esan
Hieragter sit ook ons geloof dat
moes lankal gebeur het.
die
Afrikaanse taal ’n waardige
Hierdie boek is in die tweede
draer
sal wees om die gestuurde
plek uniek omdat dit nie net
visie in Afrika te laat tuis kom.
nog ’n boek is met slegte
Getrou aan die gestuurde visie
nuus oor die afsterwe van die kerk
op
gemeentewees, begin hierdie
nie – daarvan het ons nou genoeg gehad – maar
boek
nie
by
die
kerk
en wat die kerk behoort te wees
’n boek vol visie oor die hergeboorte van ’n kerk
nie, maar by God, en by die vraag waarmee die
en gemeentes, wat nie primêr fokus op hulle
drie-enige God in ons konteks besig is, en daarna
instandhouding nie, maar op die getroue uitleef van
hoe ons as gemeentes daarvan deel kan word. Die
hulle gestuurde roeping. Elke enkele stukkie teorie
boek daag ons uit om geloofsonderskeidend oor
en elke konsep in hierdie boek is in die praktyk
ons gemeentes te begin dink, en God te vertrou vir
getoets, weer bedink en geherformuleer. Daarby is
die gawes en die bronne om die gemeente te word
dit ’n inleiding tot ’n reis van geloofsonderskeiding
waartoe Hy ons roep.
waarby gemeentes betrokke kan raak – die Ven
Ek wil graag vir Bybel-Media bedank vir die
nootskap van Gestuurde Gemeentes. Ons hoop
manier
waarop hulle geld en energie bestee het om
die lees van hierdie boek sal baie meer gemeentes
hierdie
vertaling moontlik te maak. Dit is wonderlik
inspireer om by die Vennootskap in Suider-Afrika in
dat Bybel-Media weer ’n volwaardige vennoot van
te skakel!
gemeentes in Suider-Afrika is.
Die derde unieke kenmerk van hierdie boek is dat
dit in Amerika geskryf is, maar dat ons hier in SuidAfrika baie gou kan opmerk watter groot rol Pat se
Dr Frederick Marais
ervarings in Suider-Afrika het in die verfyning van sy
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Van die redakteurs

’n Baie geseënde Kersfees en
’n wonderlike nuwe jaar!
Johann Symington

Johann Symington en Pieter Fourie

Pieter Fourie

Pieter skryf:

Nou’s ek ook ’n ‘gestuurde pastor’

T

oe ek jare gelede as jong dominee in ‘n tradi
sieryke gemeente met ‘n historiese kerkgebou
my bediening begin het, het ek dikwels ervaar
dat baie van die gemeentelede ‘n hegter verbintenis
met die pragtige ou kerkgebou self in die sentrum van
die historiese dorp gehad het as wat hulle aan die Here
van die kerk verbind was.
Daar was vir seker ‘n duidelik emosioneel-politieke
rede voor. Want sien, die gemeentelede het eens almal
rondom die kerkgebou gewoon vóórdat die Groeps
gebiedewet hulle uit die sentrale wit dorp verjaag het.
Omdat die kerkgebou ‘n historiese monument was, het
hulle dit behou. Die emosionele band met die kerkge
bou was dus te verstane. Van dié gemeente was dit
tipies waar soos Chris van Wyk verder in hierdie Kruis
gewys skryf:
“Naas die beroeping van ‘n predikant, was die be
langrikste punt op die agenda van ‘n nuwe gemeente
gewoonlik die kerkbouprojek. Die veronderstelling
was dat ‘n plek, ‘n gebou, noodsaaklik is om God te kan
aanbid. ... Dit is immers waar jy God kan ontmoet. Die
kerkgebou is sy plek, sy ‘huis’”.
Die groot uitdaging in so ‘n omstandigheid was om
die gemeente te laat besef dat by kerk-wees dit tog om
die missio Dei gaan, om God wat stuur, en nie om die
gebou en die gemeentelike bedieningstrukture nie.
Ek onthou nog een van my preke van destyds (30 jaar
gelede) na aanleiding van Lukas 5 oor die wonderlike
visvangs, met die klem op vers 3:
“3. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan
Simon behoort, en vra hom om dit ‘n entjie van die oewer
af weg te stoot. Nadat Hy gaan sit het, het Hy die skare
van die skuit af geleer.
“Jesus lê beslag op die Petrus se skuit, en Hy maak
daarvan sy preekstoel – voorwaar ‘n merkwaardige
gebeurtenis! Van die werkplek van ‘n gewone arbeider
maak Jesus sy kerk. Simon Petrus – hy was nie eers ‘n
gewone dagloner nie, maar ‘n arme nagloner wat elke
nag baie hard moes werk vir sy dag se brood – op sý
arbeidsveld kom lê Jesus beslag om daarvan ‘n preek
stoel te maak waarvandaan hy die boodskap van die
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Koninkryk van God aan die hongerige skare daar langs
die meer van Gennesaret kon verkondig. So tussen
die skubbe van die visse en die slyk van die slymerige
nette word die Koningskap van God aan die wêreId ge
bring.”
Ons outjies vars vanaf die kweekskool was toe nog
onbekend met terme soos “gestuurde gemeentes”,
“missionale pastoraat” en “emerging churches”. Tog
kon ons reeds aanvoel dat dit nie die Here se bedoe
ling vir die kerk kan wees dat dominees en ‘n paar
toegewydes die hele tyd brandweerman (toe was
ons meesal mans!) moet speel om vure te blus en die
(kerk-)gebou in stand te hou nie.
Ondertussen het ek van Pat Keifert en Nelis Nie
mandt se boeke gelees, en artikels soos wat in hier
die Kruisgewys verskyn. Al dié leeswerk het my ge
help om onlangs my destydse preek verder uit te
bou:
“Gemeentes is God se gawe aan hierdie wêreld
waardeur Hy sy liefde en genade en redding bekend
maak. Dus is elke gemeente en elke gemeentelid deel
hiervan, omdat dit die hart is van wat dit beteken om
kerk en Christen te wees. David Bosch het al jare gelede
gesê: Dit is nie net ‘n geval dat God sending doen nie,
Hy is sending. Die drie-enige God is in sy wese die God
wat uitstuur, Hy stuur die Seun en die Heilige Gees. Sen
ding behoort nie aan die gemeente nie, dit is nie iets
moois en kosbaars wat gehoorsame mense doen nie.
Sending is ‘n eienskap van God self. Dit is die werk van
die drie-enige God, Skepper, Verlosser en Saligmaker,
ter wille van die wêreld, waaraan die kerk bevoorreg is
om deel te neem.
“Die Bybel is juis die verhaal van God se sending na
die wêreld toe. God kruip nie in die kerk weg nie, maar
laat sy koninkryk juis in die alledaagse lewe kom – daar
waar Petrus en jy en ek God op sy woord neem en ons
nette laat sak en met ons woorde, en veral met ons ver
houdings en ons dade, mense nooi om deel te wees
van God se groot boodskap van liefde. God’s mission
is good news. Die vraag is altyd weer: Are we bringing
good news?”

Voorwoord
Chris van Wyk

lidmaat.
l In gestuurde gemeentes is lidmate nie meer die
primêre fokus van die pastoraat nie, maar die ongelo
wiges in die gemeenskap.
Daar moet nog baie méér navorsing gedoen
word oor pastoraat in gestuurde gemeentes waarin
veral indringend na die reisverhale van gestuurde
gemeentes geluister moet word, voordat die buitelyne
van ‘n nuwe gestuurde pastorale teologie duideliker
sigbaar sal word. Maar dié Kruisgewys is ‘n predikant
in daardie rigting!
F Danie Mouton – Vry om die wêreld te dien – gee
‘n oorsig van die Lausanne Committee for World
Evangelization (2004) se perspektiewe op missionale
gemeentes (die dokument is ook by www.gemeentes.
co.za beskikbaar) met stimulerende opmerkings
oor die verandering in die fokus van pastoraat in
gestuurde gemeentes vanweë ‘n skuif in kerkbegrip en
die verstaan van leierskap – bladsy 3.
F Frederick Marais – Hoe lyk gestuurde pastoraat? –
gee twee belangrike perspektiewe uit die sisteemteorie
vir pastoraat in gestuurde gemeentes, naamlik die
waarde van doelbewuste kwesbaarstelling en die skep
van inklusiewe “behoort”-ruimtes – bladsy 5.
F Marius Nel – Om die gemeente weg te gee – spel die
radikale implikasies van ‘n ware gestuurde teologie uit.
Dit beteken dat die hele gemeente letterlik in diens
aan die gemeenskap weggegee word. Dit sluit ook die
lidmate in! – bladsy 7.
F Chris van Wyk – Metgeselle op ‘n pelgrimsreis
– skryf oor ‘n nuwe proses van geestelike begeleiding
wat help met die skuif van ‘n “spiritualiteit van plek” na
‘n “spiritualiteit van pelgrims” wat op reis is. Hy spreek
die hoop uit dat mense in die gemeenskap metgeselle
op dié reis sal word – bladsy 9.
l Cas Wepener – Instandhouding vs gestuurdheid
– kyk deur die lens van die liturgie en die ekklesiologie
na die uiterstes wat ‘n mens in gestuurdheid moet
vermy. Hy maak die punt dat gestuurdheid nie ‘n
strategie moet wees nie, maar liefde wat geleef word
– bladsy 12.
F Jannie Swart – Gasvrye mense eet saam aan
tafel – fokus op gestuurde identiteitsvorming in
huishoudings. Hy wys daarop hoe die kweek van
‘n etenstafelkultuur bydra tot die belewenis van
die teenwoordige God, van egte dialoog en van
betrokkenheid by mekaar en ‘n gasvrye lewenswyse
– bladsy 15.
Besoek GDN se webtuiste vir meer artikels en bronne oor
die Missionale Teologie: www.gemeentes.co.za.
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astoraat word tradisioneel as die versor
gingsaksie van die kerk aan gelowiges gesien.
Hierdie “ontmoeting tussen God en mens” het
verskillende kante. Pastorale sorg:
l help mense om die Woord se impak in hulle lewe te
vertolk (kerugma);
l skep gemeenskap tussen mense (koinonia); en
l spoor gelowiges aan tot diens in die wêreld
(diakonia en marturia).
Pastoraat het in die Christendom-paradigma ná die
vierde eeu ook ‘n publieke karakter gekry deurdat
dit bygedra het tot die morele vorming van die
samelewing. Pastoraat in die praktyk van gemeentes
het egter die basiese versorging aan lidmate behels,
vernaamlik deur die ampte van pastor en ouderling. Dit
het dinge soos huisbesoek, siekebesoek, krisispastoraat
en sterwensbegeleiding ingesluit.
Met die opkoms van die missionale teologie in die
laat 20ste eeu het gemeentes egter bewustelik begin
afskeid neem van die Christendom-paradigma. Hulle
het geskuif van ‘n blote instandhoudingsmodel van
bediening – waar lidmate hoofsaaklik die objekte
van die bediening was – na ‘n gestuurde model van
bediening. Dit werk met ‘n Missio Dei-paradigma waar
binne lidmate hoofsaaklik die agente (gestuurdes) van
die bediening na die wêreld toe geword het. Op die
voorblad word hierdie agente voorgestel met die sade
van die bekende dandelion (perdeblom) as metafoor
(foto deur Daniel Boud).
Die vraag is nou hoe hierdie missionale teologie
die tradisionele siening van pastoraat as die ver
sorgingsaksie van die kerk verander.
Antwoorde op die vrae: “Wie doen wat, aan wie,
wanneer, en hoekom in gestuurde gemeentes?” het
immers die potensiaal om ons pastorale versorgings
patrone ingrypend te verander! Byvoorbeeld:
l In gestuurde gemeentes is die pastoraat nie meer
net die verantwoordelikheid van die pastor en die
ampte nie, maar die verantwoordelikheid van elke
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l Chris van Wyk - Artikelredakteur

Vry om die wêreld
te dien
Danie Mouton

bekende dokument, The Lausanne Covenant (www.
lausanne.org), word God beskryf as die God wat
handel in die wêreld. Hy skakel ons by sy missie in.
”He has been calling out from the world a people for
himself, and sending his people back into the world to
be his servants and his witnesses, for the extension of
his kingdom, the building up of Christ’s body, and the
glory of his name.”
Vir Lausanne is ons rol in God se missie begrond
in die verkondiging van die historiese, Bybelse
Christus as Verlosser en Here, wat mense in die regte
verhouding met God bring, asook in die bediening
van God se geregtigheid en versoening regdeur die
samelewing. Dit sluit in dat mense bevry word van
enigiets wat hulle bind en verdruk. “The salvation
we claim should be transforming us in the totality of
our personal and social responsibilities. Faith without
works is dead.”

Oorsig van die Lausanne Committee for
World Evangelization (2004) se perspektiewe
op missionale gemeentes

M

in dinge sit so diep veranker in die DNA
van ons kerkbegrip as ons opvattings oor
pastoraat.
Pastoraat is vir ons méér as net die versorging van
lidmate – dit stempel ons opvattings oor leierskap
en domineer ons siening van die doel van die kerk.
Die kerk bestaan vir die geestelike versorging van
sy lede. Hierdie opvatting weerhou ons dikwels van
betekenisvolle diens aan die wêreld.
In die formatiewe jare van die vroeë Christelike
kerk het leierskap wye variasie vertoon. Die Nuwe Tes
tament ken apostels (leierskap wat grense oorsteek),
evangeliste, profete, leraars, pastors, ouderlinge en
biskoppe. Die oomblik toe die vroeë Christelike
kerk van ’n gemarginaliseerde gemeenskap skuif
na ’n voorkeurposisie in die Romeinse Ryk, verarm
die veelkleurige leierskapsrolle tot ’n minimalistiese
stel funksies wat inpas by die patrone en behoeftes
van die Ryk. Leierskap word nou die rol van pastorpriesters in gevestigde, geografiese eenhede
(“parishes”). Die kerklike leier bestuur die geestelike
versorging van die Christene in sy gebied.
Hierdie verskraling van leierskap en bediening
weerhou die kerk daarvan om dissipels van die
nasies te maak en ’n pastor vir die gemeenskap te
wees. Só bly ons nie getrou aan die evangelie nie.

Wat beteken dit?
Wat beteken dit alles vir gemeentes? Ek gebruik
dokument 39 van die Lausanne Documents (www.
lausanne.org/documents.html) as bron om ’n paar
lewensbelangrike perspektiewe uit te lig.
Missionale gemeentes breek doelbewus met
’n Konstantynse model van kerkwees
Vir hierdie model, wat 1 600 jaar lank domineer
sedert die kerk in die Romeinse Ryk staatskerk
geword het, is bediening iets wat binne-in die
institusionele strukture van die kerk gebeur. Van
mense word verwag om na die kerk toe te kom,
hetsy die kerkgebou of die kerklike bedieninge.
In Christendom-tye kan dit nog werk, want daar is
konsensus in die samelewing dat die kerk belangrik
is. Wanneer die Christendom verbrokkel, besef jy
egter die armoede van hierdie opvatting. Net soos
Jesus sy posisie by God verlaat en mens geword het
– in die wêreld aangekom het – roep sy missie ons
op om ons veilige strukture te verlaat en na die wê
reld toe te gaan. Die kerk is geroep om aan sy veilige
strukture te sterf, sy kruis op te neem, en uit liefde
die strate te vat – na mense toe.
Missionale gemeentes bou verhoudings
Die meerderheid Christene het nie op grond
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The Lausanne Covenant
Presies op hierdie punt help die perspektiewe van
die Lausanne-konferensie ons geweldig baie. In die
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van media-blootstelling, sendingprojekte en
evangelisasieveldtogte besluit om Jesus na te volg
nie. Sowat 90% van Christene kies vir Jesus op grond
van die invloed van familie of vriende. Die kerk moet
praktyke vestig wat die bou van verhoudings met
mense bevorder waar hulle lewe en werk.
Missionale gemeentes bid vir diegene buite
die geloofsgemeenskap
Voorbidding skep gemeenskap met mense buite
die kerk. Dit dra die belange van daardie mense op
die hart. Die wonderbaarlike ingryping van God in
mense se lewe op grond van gebed versprei die
seën van die evangelie soos ’n aangename geur.
Missionale gemeentes herorganiseer hulle
strukture
Missionale gemeentes skep strukture wat gelowiges
bemagtig om die wêreld te betree om ander aan te
moedig om Jesus te volg. Praktiese beoefening van
liefde vir die naaste word verbind aan die maak van
dissipels. Gemeentes bemagtig hulle lidmate om dit
te doen.
Gemeentelike strukture is dikwels struikelblokke
wat mense verhoed om daarby aan te sluit. Die
gemeente hou gebruike en waardes in stand wat
ander uitsluit. Van voornemende nuwe toetreders
word verwag om te verander, om soos die kerkmense
te word en om dieselfde geïnstitusionaliseerde lewe
in stand te hou. Die fokus is op die gebou, die reëls,
die gekoesterde liturgie en die voorkeure van die
ampsdraers.
Missionale gemeentes organiseer rondom
lidmaatleierskap en gedelegeerde bevoegd
hede
Die Konstantynse model draai rondom georden
de leierskap wat die reëls só skryf dat mag en be
voegdheid in die geordendes sentreer. Dit skep ’n
hiërargie waar diegene wat die mag het, reëlings tref
om dit te behou. Die lidmate vorder nie veel verder
as helpers vir die pastors nie. Waar lidmaatleiers
egter toegerus word vir bediening, ontstaan die
potensiaal vir groei. Dikwels groei kerke omdat hulle
nie genoeg geordende leiers het nie en lidmaatleiers
verantwoordelikheid neem.
Missionale gemeentes ontwikkel ’n driedimensionele bediening rondom aanbid
ding, gemeenskap en gestuurdheid
Bediening is tradisioneel dikwels twee-dimensioneel
– dit fokus op aanbidding (na bowe) en gemeenskap
(na binne). Dit is opsigself belangrik, maar sonder die
na buite sterf gemeentes soos die Dooie See omdat
daar nie ’n oorloop van die evangelie na die wêreld
toe is nie.
Al drie elemente is belangrik: Waar net gemeen

skap (na binne) en gestuurdheid (na buite) leef,
ontbreek die Fontein van Lewe (die na bowe).
Daarom het missionale gemeentes dikwels ’n baie
eenvoudige kerklike program, sodat daar meer
geleentheid vir gebed en diens na buite kan wees.
Missionale gemeentes werk met “kom”- en
“gaan”- strukture
Reeds uit die vorige paragraaf blyk duidelik dat
die “kom”-strukture (uitnodigende, inskakelende,
middelpunt-soekende kragte) en die dinamiese
“gaan”-strukture moet floreer.
In Antiogië (Hand 13) gee die Gees aan die
“kom”-struktuur opdrag om ’n “gaan”-struktuur
(Paulus en Barnabas) te skep. Waar die Konstantynse
kerk so sterk op “kom” is, is die uitdaging nou om
diensgroepe, evangelisasiespanne, jeugbedienings
in skole, kerkplantings en korttermynuitreike wat
oor kulturele en geografiese grense gaan, te skep as
“gaan”-strukture. So verbreed ons die tradisionele
strukture om nuwe weë te baan na die onbereiktes
in ons midde.
In missionale gemeentes is elke lid op ’n
missie
Lidmate word toegerus om op elke plek waar hulle
lewe getuies te wees in ons multi-kulturele, multigodsdienstige, pluralistiese, multi-generasionele
wêreld. Daar is nie so iets soos geestelikes (die
ampte, die geordendes of bevestigdes, die priesters)
teenoor die leke (letterlik idiotes in Latyn) nie. Dit is ’n
wesenlike Reformatoriese perspektief wat uitgeleef
moet word.
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Ten slotte: Missionale leiers versorg die gemeen
skap deur die nuwe lewenstyl in Christus te
modelleer
Hierdie leiers word nie deur hulle bestuur en prestasie
gekenmerk nie, maar deurdat hulle rolmodelle van
die nuwe lewe in Christus is. Hulle lei deur te dien.
Hulle mentor die “vakleerlinge” in die geloof. Hoe
hanteer mens ’n krisis? Hoe vra jy vergifnis? Hoe leef
jy getrou aan jou geliefdes? Hoe hanteer jy geld?
Hoe bid jy?
’n Kerk wat in sy innerlike lewe én sy uitreik na
buite vry is van beperkings om aan die wêreld
pastoraat te beoefen – dit is die soort kerk waarvoor
ons moet bid!
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* Danie Mouton is een van die predikante van
die NG Gemeente PE Hoogland in Port Elizabeth
en skriba van die Sinode van Oos-Kaapland. Skryf
gerus in vir sy gereelde eNuus by skriba@ngkok.
org vir Oos-Kaaplandse nuus en vars teologiese
perspektiewe.

Hoe lyk gestuurde
pastoraat?
Frederick Marais

Volf, After Our Likeness: The Church as the Image of the
Trinity. 1998: Grand Rapids, Eerdmans).
Pastoraat word daarom verstaan as ’n beweging
van die geloofsgemeenskap om óór grense heen
(lees “gemarginaliseerdes” of “magteloses” in die
samelewing) verhoudings te bou, te herstel en uit te
bou tot respekvolle vertrouensverhoudings. Harold
Percy begin in hierdie rigting dink wanneer hy die
verskil tussen instandhoudingspastoraat – ek sou
dit die professionele pastoraatsmodel wil noem – en
gestuurde pastoraat definieer:
“When confronted with a legitimate pastoral
concern, the pastor in the maintenance congregation
asks, “How can I meet this need?” The pastor in the
missional congregation asks, “How can we meet
this need?” (Good News People: An Introduction to
Evangelism for Tongue-Tied Christians. 1996).

Opmerkings oor pastoraat in gestuurde
gemeentes van iemand wat niks van pastoraat
verstaan nie! Meer vrae as antwoorde ...

I

n ons nadenke oor die ontwikkeling van die
gestuurde kultuur in gemeentes, kom die vraag
byna altyd: Beteken dit nou dat ons nie meer
pastoraat by ons lidmate gaan doen nie?

Doelbewus kwesbaar gestel

Instandhoudings- versus
gestuurde pastoraat
My eerste reaksie hierop (en dit is die rede waarom
ons hierdie Kruisgewys wy aan pastoraat in
gestuurde gemeentes) is dat dit ’n valse teenstelling
is. Pastoraat en gestuurdheid reg verstaan, staan
nie teenóór mekaar nie. In gestuurde gemeentes is
hulle aanvullende pole. Indien gestuurdheid egter
verkeerdelik as uitreikprojekte en gemeentes met
sending verstaan word, staan die twee wél teenoor
mekaar. Dan het jy ’n ongelukkige spanning in
die gemeente tussen die "sendingmense" en die
"pastorale mense". (Cas Wepener merk tereg in ’n
onlangse artikel op dat die nuwe Vir die Erediens – ’n
Handleiding die fout maak om missionêre liturgie
tot getuienisse oor missionêre of uitreikaksies te
reduseer.)
’n Gestuurde teologie begin by God en nie by
die kerk of die taak van die kerk nie. Daarom sal ’n
gestuurde teologie oor die pastoraat vanuit die
dinamiese interaksie van wedersydse liefdevolle
respek en afhanklikheid binne die Triniteit wil
dink (die sogenaamde perichosis – “om te dans”
– teologiese beginsel. In dié verband, sien Miroslav
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Hoewel ek met Harold Percy oor bogenoemde saam
stem, dink ek ons moet verder gaan as net van “ek”
na “ons”.
Gestuurde pastoraat se fokus is nie op hoe ons
omtrent die nood van ander iets moet doen nie. Só
’n fokus plaas ons onmiddellik in die kategorie van
"ons-hulle" en die professionele ekspertmodel. Dan
is dit ’n geval van die gemeente wat uitreik uit na
mense in nood, en per implikasie hulle probleme vir
hulle oplos. Ons moet bewus wees van die subtiele
magsposisies hierin.
In Lukas 10 daarenteen, word die 72 uitgestuur
sonder ’n professionele pastorale gereedskapskis
– sonder ’n beurs, reissak of skoene (vers 4). Só word
hulle doelbewus kwesbaar en afhanklik gestel aan
die mense met wie hulle nie in gemeenskap is nie.
Die gestuurde pastor word afhanklik gemaak van die
gasvryheid van die ander. Ons vermoë en kapasiteit
in gestuurde pastoraat is nie ekspert-raad nie, maar
die vermoë om kwesbaar te wees tussen vreemdelinge
– as jy wil, die teenoorgestelde van ’n professionele
benadering tot pastoraat.
Kwesbaarstelling maak dit moontlik dat
verhoudings binne diversiteit kan ontstaan (lees
grensoorskryding). Só word pastorale dienste (in

baie gevalle die huisbesoeke en berading van
die dominee in die gemeente) herdefinieer tot ’n
pastorale beweging vanaf die gemeente as kwesbare
gestuurdes die gemeenskap binne – inderdaad soos
lammers tussen wolwe in (Luk 10: 3). Is dit nie juis die
lammers van die wêreld wat in hulle kwesbaarheid
communitas skep nie? Is dit nie juis die Diana’s van
die wêreld wat hulleself kwesbaar stel deur die
vigslyers op hulle skote te tel nie?
Johan Heroldt en Marius Ungerer, twee gesoute
ABSA-konsultante, het ontdek hoe kwesbaarstelling
in die werkplek veilige ruimtes skep.
Johan en Marius se vraag was hoe daar in ’n
werkplek soos ABSA vriendskap en intimiteit ont
wikkel, nadat navorsing aangetoon het dat die mees
te werknemers sê dat hulle mees intieme verhou
dings binne werksverband is.
Johan en Marius het ontdek dat die belangrikste
ding in die ontwikkeling van intimiteit en vriend
skappe die gewilligheid is om jouself kwesbaar te
maak. Dít is die ingesteldheid wat die verrassende
sleutel was wat vriendskap en intimiteit oopgesluit
het, en nie ekspert konsultante of pastors nie.
Mark Peske laat hom só hieroor uit:
“In previous years, I invited people to church when
I met them, thinking in that way they will hear the
gospel. I began to see that I was giving the church an
unfair advantage. I was asking them to come to my
turf, where I was the leader, where I stand and speak
while they sit and listen. It was a lack of courage that
led me to rely on bringing them to a place where I
was the boss and they were the servants. What I had
to learn to do was speak the gospel on their terms – in
their homes, in their boats as a friend and as an equal.”
(Mark Peske, missionary to the Ojibwa, soos
aangehaal in The local church in mission. Lausanne
Occasional Paper No. 39)

gemeentes die sosiale en persoonlike kante van
“om te behoort” onderskat en ignoreer word. In ’n
eksperiment wat die twee geïgnoreerde inklusiewe
ruimtes kombineer (die sosiale en persoonlike), is
bevind dat gemeentes ’n hele klomp grense oorsteek
wat missionaal van aard was!
Ons gebrek aan fokus op die sosiale en persoonlike
ruimtes in gemeentes het onder andere te make
met ons verstaan van die pastorale bediening as iets
wat primêr in ’n intieme ruimte tussen die pastor
en gemeentelid gebeur. Die meeste dominees
wat op pastoraat fokus, het in hulle agterkop ’n
spreekkamer waar gemeentelede hulle privaat kan
kom spreek.
’n Gestuurde teologie is egter sensitief vir dié
“private-public split” wat as gevolg van die invloed
van moderniteit in die samelewing die kerklike
bediening tot primêr ’n private aangeleentheid
vereng het (sien onder andere Lesslie Newbigin se
1986-boek Foolishness to the Greeks hieroor). Dit is nie
moeilik om te sien dat die pastorale bediening van
die gemeente baie maklik binne hierdie raamwerk
uitsluitlik as ’n bediening in die private ruimte van
mense se lewe verstaan word nie.

Na wie toe gestuur?
Die laaste vraag: Wie is diegene wat pastoraal
bedien moet word? In die instandhoudingsmodel
is die antwoord eenvoudig: gemeentelede. Die
onuitgesproke paradigma is dikwels dat die ge
meente (lees dominee) se gehalte van pastorale
diens aan gemeentelede hulle tevredenheid met die
gemeente sal bepaal.
’n Gestuurde teologie vra die vraag anders: Na
wie toe stuur die Here ons as gemeente, sodat ons
betroubare, liefdevolle en respekvolle verhoudings
met hulle kan bou? Of in die taal van Lukas 10:
Wie is die mense of plekke waarheen die Here van
plan is om te gaan na wie toe Hy ons stuur? Die
pastorale vraag kan nie sonder die missionale vraag
beantwoord word nie, en die missionale vraag nie
sonder die pastorale vraag nie.

Inklusiewe “behoort”-ruimtes
Gestuurde pastoraat gaan dus om die ontwikkeling
van ruimtes oor grense heen waar verhoudings
kan ontwikkel. John Mueller Nowell van Church
Innovations noem dit die pastoraat van “belonging
spaces”.
Nowell onderskei vier sulke ruimtes: openbaar,
sosiaal, persoonlik en intiem (op voetspoor van
Joseph Meyers The Search to Belong). Hy maak
die punt dat ons in die kerk onwetend die twee
eksklusiewe ruimtes uitgekies het: groot (openbaar)
en klein (intiem). Dit het tot gevolg dat binne

* Frederick Marais is ’n gemeentekonsultant by
Communitas (voorheen Buvton) in die Wes-enSuid-Kaaplandse sinode. Benewens die verskeie
netwerke wat hy in die NG Kerk help vestig het, is hy
ook die skrywer van die Seisoen van Luister-produk:
God praat – Leef luisterryk: vir vergaderings by
Bybel-Media.

6

Om die gemeente
weg te gee
Marius Nel

wees nie, maar ook met werk tot voordeel van ander
wat nie van die gemeente is nie.
Een voorbeeld is die gemeente se pastorale
spreekkamer. Enigeen wat deur ’n krisis gaan,
word hier bygestaan. Gevolglik het ’n beduidende
persentasie van mense wat van dié professionele
diens gebruik maak, tans geen band met die
gemeente nie. In baie gevalle sal dit ook nie verander
nie.
Die ander leraars is by die kinderhuis, die univer
siteit, arm nedersettings en welsynorganisasies
betrokke waar hulle met hulle verskillende gawes
probeer om ’n diens aan ander te lewer.
Gemeente-weggee was moeiliker as wat ons
gedink het. Ons was altyd primêr daarop ingestel
om die gemeente te laat groei. Daarom was ons by
ons buurt en skole betrokke. Só sou nie-lidmate
ons raaksien, en kon ons hulle mettertyd oortuig
om deel van ons gemeente te word. En as hulle
lidmate geword het, kon hulle weer op hulle beurt
’n bydrae tot die werksaamhede van die gemeente
maak.
Op dié manier het ons nie werklik die gemeente
as ’n geskenk aan die wêreld gegee nie. Ons het
eerder daarin geïnvesteer tot ons eie voordeel.
In die woorde van Miroslav Volf gee ons geskenke
aan ander, net om dit weer in ander vorms terug
te ontvang. Soos my blomme aan my vrou op
Moedersdag ’n boek van haar op my verjaarsdag
word, dien ons uiteindelik maar net onsself. ’n Ware
geskenk impliseer egter dat dit vryelik, sonder
voorbehoud, weggegee word. Om dit te kan doen is
slegs moontlik indien ons onthou dat die gemeente
in die eerste plek nie ons s’n is nie, maar God s’n.

Die gemeente behoort aan God
en nie aan ons nie

D

it is gevaarlik om lidmate op hulle eie te laat.
Hulle mag dalk net die wil van die Here vir
hulle gemeente raaksien.
Met ’n “cluster”-byeenkoms van die SuiderAfrikaanse Genootskap vir Gestuurde Gemeentes
(SAVGG) moes ek noodgedwonge ons gemeente
se taakspan alleen laat om ’n ander verpligting na
te kom. By my terugkeer word ek met ’n bruisende
opgewondenheid in kennis gestel dat hulle as
taakspan uiteindelik besef het waaroor die hele
gestuurdheid van die gemeente gaan: dat ons
gemeente nie aan ons self behoort nie, maar aan
God. Daarom is die gemeente nie die kerkgebou,
leraars of lidmate nie – maar die gemeente is God
s’n. En omdat dit syne is, moet ons dit volledig tot
sy beskikking stel om die wêreld mee te kan bereik.
Anders gestel – ons moet die gemeente probeer
weggee.
Dié insig is sekerlik nie nuut nie. Bonhoeffer en
ander het reeds in die vorige eeu bely dat die kerk
slegs tot die voordeel van hulle wat nie lede is nie
bestaan. Om hierdie belydenis egter op alle terreine
van ons gemeentelike lewe ernstig op te neem,
het radikale implikasies ingehou. Die belangrikste
hiervan was dat ons begin het om die hele gemeente
te probeer weggee – nie net ’n deel van ons inkomste
soos in die verlede nie, maar alles: personeel, geboue
en gemeentelede – letterlik alles.
Prakties beteken dit dat van leraars verwag word
om nie net met die gemeente se bediening besig te

Tot Christus se beskikking
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Ons moes daarom besin oor wat dit beteken as
ons bely dat iets aan die Here behoort. Is dit om
dit soos Barnabas weg te gee deur al ons bates te
verkoop en die geld aan die armes uit te deel, of
is dit om ons fasiliteite te "verlaat" soos Petrus sy
boot en sy huis verlaat het – verlaat in dié sin dat dit
onder nuwe bestuur was en volledig tot Christus se
beskikking?

Ons het vir laasgenoemde gekies. Daarom probeer
ons om soos talle gemeentes reg oor die land werklik
die Here te dien deur ons gemeente weg te gee by
wyse daarvan om dit tot ander se voordeel aan te
wend.
Ons het alles in ons vermoë gedoen om ons gebou
tot beskikking van die gemeenskap te stel. Dit vra
bepaalde aanpassings. Die koster moes van hekwag
tot gasvryheidsbestuurder transformeer. Die gebou
moes daagliks skoongemaak word. Mense moes
goed kon stoor. Ons moes die vergunning maak
dat nuwe gebruikers drie maande lank sonder
vergoeding die gebou kon benut. En as hulle iets
moes betaal, het ons dit beperk tot wat nodig was
om die gebou skoon te hou.
Die doel was om elke dag die gemeenskap met
ons fasiliteite te dien. Daarom is daar elke dag iets by
die kerkkompleks aan die gang – van dansklasse tot
’n hondeskool in die tuin.

seerde betrokkenheid deur gemeenteaksies, maar
lidmate dien nou veel eerder as individue en nie as
groepe nie. Só word hulle dikwels verwelkom waar
die georganiseerde kerk nie tuis is nie. Hulle ontdek
ander gelowiges vanuit ander kerke wat reeds daar
dien, en met wie hulle kan meewerk. In dié proses
word die rol van die gemeente herdefinieer as een
van ondersteuning deur geld, middele en ander
hulp (indien benodig).
Eredienste word gevolglik ’n ruimte vir getuienis
lewering oor wat die Here deur die lidmate in hulle
handel en wandel in die wêreld verrig het, om
sodoende ander aan te moedig om ook húlle gawes
en talente op ’n kreatiewe en spontane wyse uit te
leef.
Die erediens is by uitstek ’n geleentheid om as
geloofsgemeenskap die werk van die Here te vier.
Die lofprysing en aanbidding in die erediens het
nuwe betekenis gekry. Selfs die geleentheid ná die
erediens waar die gemeente om ’n koppie koffie
saam kuier, het nuwe betekenis gekry. Hierdie
geleentheid word benut om nuwelinge tuis te laat
voel en om gebeurtenisse van die afgelope week
met mekaar te deel.
Ten diepste is dit die besef dat die kerk nie aan
ons behoort nie, maar aan God die een wat ons
hele verstaan van sending uitdaag. Sending is nie
maar één van die gemeente se bedieninge náás
ander nie, maar die kerk se wesenstaak. Dan stuur
die kerk nie net enkeles (of tjeks) uit nie. Die kerk as
geheel – mense en middele – word na die wêreld
toe gestuur.
Elke aspek van gemeentewees moet ondersoek
word of dit God se beweging na die wêreld toe
ondersteun of nie. Indien nie, is dit ’n vraag of dit
bestaansreg in sy Koninkryk het.

Opregte gasvryheid
Dit gaan egter vir ons om méér as die weggee van die
gemeente. Dit gaan ook oor die gesindheid waarmee
ons die gemeente vir ander aanbied. Kortom, dit vra
opregte gasvryheid. Daarom het ons voortgegaan
en alle borde wat mense uitsluit of beperk verwyder.
Dis nogal verstommend hoeveel kennisgewings ’n
gemeente het wat mense in- of uitsluit ("gereserveer
vir die leraar" …).
Dit is redelik maklik om geld, geboue en leraars
weg te gee. Ons ervaring was dat die weggee van
lidmate die heel moeilikste is. As ons eerlik is, sou
ons eintlik wou hê dat gemeentelede almal méér
betrokke raak by die gemeente. Ons sou hulle eers
mobiliseer as ’n gemeentelike aksie, wat daarna, ná
talle vergaderings in die naam van die gemeente,
na buite gaan. In dié geval kan ons immers op ons
ringsverslae getuig waarmee ons as gemeente besig
is. Hoe meer gemeentebedienings, hoe beter. Ons
moes egter opnuut leer dat dit nie gaan oor wat in
die naam van die gemeente gedoen word nie, maar
wat in die Naam van die Here geskied. Lidmate moes
aangemoedig word om waar hulle is, spontaan en
op kreatiewe wyse hulle geloof daadwerklik uit te
leef.

* Marius Nel is een van die predikante van die NG
Gemeente Doornpoort in die Noordelike Sinode. Hy is
’n konsultant van die Projek vir Gestuurde Gemeentes
in Pretoria.

‘

Eredienste word ’n ruimte vir
getuienislewering oor wat die Here
deur die lidmate in hulle handel
en wandel in die wêreld
verrig het.

Eredienste as ruimte vir getuienis
Die ideaal is dat lidmate hulle geloof orals sal uitleef
– om dan veel later (indien wel ooit) die gemeente
daarvan in kennis te stel.
Natuurlik is daar steeds ruimte vir die georgani
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Metgeselle op ’n
pelgrimsreis
Chris van Wyk

lidmate verbind aan hulle eie persoonlike reis met
God (opmerkings geplaas met hulle toestemming):
l “Ek was soos ’n geslote boek. Hier het ek geleer
dat goeie vriende vir mekaar dinge kan vertel wat
saak maak.”
l “Die daaglikse bestekopname in my stiltetyd
was ’n poort na my verlede toe! Ek het besef dat
die verlede nooit heeltemal begrawe kan word
nie. Deurdat ek daaroor kon praat en daaroor kon
reflekteer, dit ook met die groep kon deel, kon ek
daarmee vrede maak.”
l “Ek het God se unieke manier waarop Hy met
my praat, leer ontdek. Ek is opgewonde oor die pad
vorentoe saam met Hom.”
Op ’n ander vlak was die pastorale ervaring van
die lidmate sterk verbind aan hulle interaksie met
mense, veral hulle familie, maar ook spesifiek in die
werksplek, dit wil sê die begin van geestelike be
geleiding op hulle pelgrimsreis in die gemeenskap:
l “Ek het geleer om liefde te gee en te ontvang.”
l “In ’n baie gespanne ‘rasse’-situasie by die werk,
lei die Here my in my stilword na ’n teks (1 Pet 2:1118) wat my met respek en eerbied laat optree het.
Dit help my om my vrede te behou, ten spyte van
konflikterende emosies.”
Dit was asof die weeklikse luister en geestelike
begeleiding ’n stasie op hulle reis deur die wêreld
geword het, waar hulle tot rus kon kom, saam
met gelowiges kon hoor en reflekteer oor God se
teenwoordigheid in hulle lewe, om dan met nuwe
oortuiging in die gemeenskap te gaan leef. En vir
my as pastor het dit presies dieselfde betekenis
begin kry – ek het ’n metgesel op ons pelgrimstog
geword!
Hiermee dan my eerste rondte refleksie oor
geestelike begeleiding van lidmate in ’n gestuurde
gemeente.

Seisoen van luister

A

s deel van die Seisoen van Luister in die NG
Kerk is ons besig om met John Ackerman
(Listening to God) saam te werk aan ’n nuwe
boek in geestelike begeleiding, voorlopig getitel:
Staying in Touch – Living freely and lightly, wat in 2008
in Afrikaans en Engels sal verskyn. Twee groepe in
die gemeente van Somerstrand het so pas die eerste
toetsfase voltooi.
Die boek fokus op die begeleiding van gelowiges
om God se stem in hulle daaglikse lewe te hoor. Hulle
word begelei om te luister na mekaar se “sacred
stories”, verhale van betekenis uit die verlede waar
God se nabyheid, teenwoordigheid en voorsiening
besonders was. Beproefde luistertegnieke word
gebruik, soos lectio divina en die daily examen. Ook
nuwe luistertegnieke word aangeleer, soos ons kerk
se eie luistersiklus (rus, hoor, leef ) en Stop-Look-Listen
(Ackerman). En die weeklikse terugvoer word binne
’n narratiewe aanpak vertolk met drie basiese vrae:
“Wat het gebeur? Watter betekenis het dit? Wat is
die geestelike impak daarvan?”
In die ontwerp van hierdie Kruisgewys se artikels
rondom die onderwerp van pastoraat in missionale
of gestuurde gemeentes, het dit my getref hoe
goed hierdie geestelike begeleidingsproses inpas
in ’n missionale verstaan van pastoraat. Om die
waarheid te sê, ek het besef dat vir dié 13 mense
wat ingeskakel het oor die afgelope ses weke, die
geestelike begeleiding juis gefunksioneer het as
pastorale versorging.
Op een vlak was die pastorale ervaring van die

Spiritualiteit van plek
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Die kerkgebou was nog altyd ’n baie belangrike
verwysingspunt vir gereformeerde spiritualiteit in
ons land. John Ackerman noem dit ’n spiritualiteit
van plek.
Naas die beroeping van ’n predikant, was
die belangrikste punt op die agenda van ’n

nuwe gemeente gewoonlik die kerkbouprojek.
Die veronderstelling was dat ’n plek, ’n gebou,
noodsaaklik is om God te kan aanbid. Die oprig
van ’n kerkgebou was en is gevolglik een van die
belangrikste dryfvere en fokuspunte van bediening
in gemeentes se stories. Geen wonder nie dat daar ’n
kerkgebou, gewoonlik met ’n toring wat jy van wie
weet waar af kan sien, in omtrent elke dorpie in ons
land is! Dit is immers waar jy God kan ontmoet. Die
kerkgebou is sy plek, sy “huis”.
Die gemeentebou-strategieë van die laaste twee
dekades van die 20ste eeu het aan hierdie sentrale
geestelike verwysingspunt wat die kerkgebou
verskaf, min verander. Saam met die klem op
’n teologie van opbou en uitbou, was daar ook
meesal die onuitgesproke veronderstelling dat
gemeentebou vanaf en rondom die kerkgebou
moes plaasvind.
Pastoraat in só ’n opset was dus vanselfsprekend
iets wat ook gesentreer het rondom die kerkgebou.
Pastorale versorging was primêr gerig op die lidmate
van die gemeente wat in die kerkgebou bymekaar
gekom het. Die interessante is dat dié tipe verstaan
van pastoraat, binne ’n spiritualiteit van plek, ook
die huise van die lidmate ingesluit het. Huisbesoek
was dus die primêre manier om lidmate geestelik te
begelei en pastoraal te versorg.
Sukses in geestelike begeleiding en pastorale
versorging is gevolglik gemeet aan beide die
bywoning van die erediens in die kerkgebou aan
die een kant, en aan die aantal huisgesinne of
besoekpunte wat die predikant in ’n gegewe jaar
besoek het aan die ander kant.

nuwe bewussyn stuur ons kerkbegrip weg van die
gebou as die plek waar “kerk” gebeur. Dit vervang
dit met ’n kerkbegrip wat aangegryp word deur
die bewussyn van ’n God wat grense na die wêreld
en sy mense toe oorsteek en hulle – soos pelgrims
– uitnooi op die reis na ander toe.
Die verhaal van die ontmoeting van Jesus met
die Samaritaanse vrou by die fontein van Jakob
is ’n uitstekende illustrasie van hierdie skuif in
spiritualiteit. Op sy reis deur Samaria steek Jesus
nie net die kultuurgrens na die Samaritane en die
gender-grens na ’n vrou toe oor nie. Sáám steek hulle
die grens oor van ’n "spiritualiteit van plek" (Samaria
en Jerusalem as verdelende aanbiddingsplekke) na
’n "spiritualiteit van ’n pelgrimsreis" toe.
“… daar kom ’n tyd, wanneer julle die Vader nie op
hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie
… daar kom ’n tyd, en dit is nou, wanneer die ware
aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid
sal aanbid”(Joh 4:21-23). Met ’n nuwe vrymoedigheid
danksy hierdie reis-spiritualiteit, kom die vrou weer
tuis in die dorpsgemeenskap waarin sy verstoot was.
Buite die dorp ontmoet die mense saam met haar vir
Jesus. Só word hulle deel van die nuwe gemeenskap
wat Jesus skep. As Hy twee dae lank daar saam met
hulle vertoef, word die gemeenskap as’t ware weer
teruggedra na die dorpie toe – ’n geval van ware
gemeenskapstransformasie!

Pastoraat word geestelike begeleiding

Spiritualiteit van die pelgrimsreis
’n Spiritualiteit van pelgrims op reis is egter besig
om hierdie spiritualiteit van plek uit te daag. Die
sosioloog Robert Wuthnow noem dit ’n “seeking
spirituality”.
Hierdie uitdaging is nie net die gevolg van
die vinnige ineenstorting van die Christendomparadigma in die Weste, waar gewerk is met die
“Konstantynse model“ van die gebou as die plek
waar “kerk” gebeur nie.
Dit is ook nie net die gevolg van die demokrati
seringsproses wat die ideaal van die sekulêre staat
hoog aanslaan en ’n publieke Christelike moraal
bedreig nie.
Dit is veral die herontdekking van die teologie
van die missio Dei (onder andere David Bosch op
voetspoor van die missioloog Hartenstein) wat ’n
herwaardering van ’n reis-spiritualiteit bring. Dié
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Só ’n verstaan van spiritualiteit het ’n groot effek op
ons denke oor pastoraat.
In plaas daarvan om pastorale versorging primêr
as geografiese en plekgebonde huisbesoek te ver
staan, skuif ons denke hiermee in die rigting van
die geestelike begeleiding van mense op ’n reis – ’n
pelgrimstog in die gemeenskap waar hulle werk en
lewe.
Die volgende vertrekpunte raak vir só ’n geestelike
begeleidingsproses belangrik:
l Gestuurde gelowiges word geroep om die
evangelie van Jesus Christus hoofsaaklik binne die
lewensruimte van die omringende kultuurkonteks
uit te leef, en nie in die eerste plek binne die vier
mure van ’n kerkgebou of ’n erediens nie.
l Gestuurde gelowiges waak daarteen om nie ’n
eksklusiewe eiland in die see van ongeloof in die
wêreld te word nie, maar om juis toe te laat dat God
hulle die wêreld instuur op die missio Dei.
l Gestuurde gelowiges dink nie oor kultuur as
wesenlik Christelik of nie-Christelik nie, maar slegs
as die konteks waarbinne gestuurdheid uitgeleef
word.

pelgrimsreis uit te nooi.
Dit beteken dat ons moet afstand doen van die
drang om mense te bekeer deur hulle die evangelie
te leer, en hulle eerder aan die goeie nuus bekendstel,
onder andere deur dit met ons lewe te modelleer.
Jim Johnstone van Church Innovations beskryf
dit as ’n beweging van “instruct” na “introduce”. Hy
maak die punt dat ons soms ’n beter begrip het van
wat ons glo as van in Wie ons glo! Dit is egter nie
so belangrik dat ons mense leer wat ons weet van
die evangelie nie. Ons moet hulle eerder bekend
stel aan die Een vir Wie ons ken. En dit kan net in ’n
gasvrye omgewing gebeur, rondom ’n ete, langs die
rugbyveld of by ’n werksfunksie.

l Gestuurde gelowiges doen afstand van die
gedagte dat die kerkgebou die sentrale plek in
’n gemeente moet inneem en die doel van ons
betrokkenheid in die gemeenskap is om mense na
die kerkgebou terug te lei.
l Gestuurde gelowiges se identiteit is gewortel
in wat ná die erediens gebeur in interaksie met die
gemeenskap, en nie in die eerste plek in wat in die
erediens alleen gebeur nie.
Hierdie geestelike begeleiding kan dus ook nie
meer net die verantwoordelikheid van die pastor en
die ampte wees nie, maar is die verantwoordelikheid
van elke lidmaat. En die lidmate kan ook nie meer
die primêre fokus van die begeleiding wees nie,
maar eerder die interaksie met mense in die gemeen
skap.

’Ons kan nie wag nie ...’

Die gemeenskap as metgeselle
op die pelgrimsreis
Daarom is die rigtinggewende idee in ’n gestuurde
teologie om grense oor te steek: “Go local, go
neighbourhood!” (vgl Roxbury e.a. by Allelon [Griekse
woord vir “mekaar”] se webtuiste www.allelon.org).
Die konsensus by die Lausanne-konferensie
(2004) was dat mense primêr via sinvolle verhou
dings tot geloof kom. Om die waarheid te sê:
Lewensverandering (bekerings) gebeur méér deur
verhoudings as deur die gekombineerde invloed
van die media, veldtogte, persoonlike getuienisse
en kruis-kulturele sendelinge tesame! Navorsers
beweer dat byna 90% van alle Christene tot geloof
kom deur die invloed van familie en vriende – tipies
binne ’n uitgebreide familie of huishouding.
Geestelike begeleiding moet mense dus help
om in hulle plaaslike omstandighede, binne die
gemeenskap, die Woord se impak in hulle lewe te
vertolk (kerugma), gemeenskap te skep (koinonia) en
hulle aan te spoor tot diens in die wêreld (diakonia
en marturia). Tradisioneel was dit deel van wat onder
pastoraat verstaan was, maar dis dinge wat nou
binne en in interaksie met die gemeenskap gestalte
moet kry. Die gemeenskap is dus nou metgeselle op
die pelgrimsreis.
Daarom dat Dave Dunbar gasvryheid as die nuwe
missionale pastoraatsmodel voorstel (Missional
Journal September 2007 by http://www.biblical.
edu/pages/resources/missional-journal.html ). In die
verhaal van Jesus en die Samaritaanse vrou is dit juis
hierdie gasvrye “oor-grense-heen” verhouding wat
ruimte skep vir lewensverandering. In ’n toenemend
diverse en gefragmenteerde Westerse samelewing,
is gasvryheid moontlik die enigste manier om
mense uit die gemeenskap tot metgeselle op ons

Geestelike begeleiding het baie goed gewerk as ’n
pastorale versorgingsmodel deur lidmate wat by ons
proses ingeskakel het. Dit kan nog méér doelgerig
gestruktureer word om die lidmate in hulle eie missio
Dei in die gemeenskap te begelei. Maar geestelike
begeleiding sal eers regtig missionaal word as
mense uit die gemeenskap ons metgeselle word,
amper soos wat met die baie bekende Alpha-kursus
gebeur. “Ons kan nie wag vir die volgende rondte
nie …”
* Chris van Wyk is een van die predikante van
die NG Gemeente Somerstrand in Port Elizabeth en
moderator van die sinode van Oos-Kaapland. Hy
is skriba van die Gemeentedienste Netwerk, www.
gemeentes.co.za, en medeskrywer van die eerste
twee Seisoen van Luister-produkte: God Praat – Leef
Luisterryk: vir groepe/vir begeleiers by BybelMedia.

‘

Dit beteken dat ons moet
afstand doen van die drang om
mense te bekeer deur hulle die
evangelie te leer, en hulle eerder aan
die goeie nuus bekendstel, onder
andere deur dit met ons lewe te
modelleer.
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’

Cas Wepener

Instandhouding vs
gestuurdheid

E

k moet skryf oor die verskil tussen
“instandhouding” en “gestuurdheid”.
Dit kan klink na ‘n eenvoudige opdrag
van een tabel met twee kolomme wat opgestel
moet word wat die twee selfstandige naamwoorde
beskryf. So eenvoudig is dit egter nie.
Soms is "instandhouding" eintlik "gestuurdheid",
en soms is "gestuurdheid" eintlik ‘"instandhouding".
Soos met alles in die teologie (lewe?), hang dit net af
van die motiewe wat daaragter sit. Elke gemeente
moet op sy eie unieke manier die leiding van
God se Gees soek in hoe sy eredienste ‘n getroue
uitdrukking kan wees van aanbidding wat primêr
op God gefokus is.
Die rede hiervoor is dat "missionêr" of "ge
stuur" ’n bepaalde bediening in die gemeente
beskryf, byvoorbeeld "missionêre" erediens of
"missionêre" pastoraat (wat van "missionêre" huis
besoek?). Dikwels funksioneer dié begrippe egter
as ’n verbloemde "nie-gestuurdheid" of selfs "in
standhouding". Dít geskied maklik op so ’n wyse dat
diegene wat met alle goeie bedoelings die begrippe
gebruik, dit nie self besef of raaksien nie. Ek sal pro
beer om dit beter te verduidelik aan die hand van
navorsing oor die erediens in gemeentes van die
Suider-Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Ge
meentes (SAVGG) wat ek en prof Bethel Müller on
langs onderneem het.

Verskille in ekklesiologie
Daar is in die laaste tyd baie geskryf oor kerk-wees in
’n periode van post-Christendom. In hierdie bydraes
word daarop gewys dat die totale verandering van
kontekste ’n verandering van ekklesiologie noodsaak
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(sien gerus die literatuurlys aan die einde van die
artikel vir bronne wat hierop ingaan).
Hierdie ekklesiologiese skuif is al op verskeie
maniere beskryf. Guder praat van “from sending to
being sent”. Die taal wat die SAVGG gebruik, is die
onderskeid tussen die begrippe instandhouding
en gestuurdheid, en wat dit sê oor ’n gemeente se
ekklesiologie. Instandhouding en gestuurdheid
vind neerslag op alle terreine van ’n gemeente
se bediening. Die een neem die gemeente as
vertrekpunt en as doel, en die ander die missio Dei.
Enkele verskille sluit in:
l Die primêre agent in ’n instandhoudings
gemeente is die gemeente self en die predikant
wat stuur. In die gestuurde gemeente is dit die drieenige God wat die gemeente as geheel stuur.
l Die primêre versorger in ’n instandhoudings
gemeente is net die predikant as pastor. In ’n
gestuurde gemeente is dit die gemeente wat
onderling versorg en omgee deur die Heilige Gees
wat hulle daartoe bemagtig.
l In ’n instandhoudingsgemeente is die visier
merendeels op ons en mense soos ons. In ’n
gestuurde gemeente is daar altyd die drieledige
fokus op God, op die lidmate onderling en op die
wêreld wat God nog nie ken nie.
l ’n Instandhoudingsgemeente sal diegene wat
‘“nie soos ons is nie” wil verander om soos ons te
raak” ’n Gestuurde gemeente sal diegene wat “nie
soos ons is nie” ontmoet waar hulle is en hulleself
oopstel teenoor diesulkes.
l In ’n instandhoudingsgemeente is oorlewing en
uitbreiding baie sentraal, en getallegroei ’n kriterium
vir God se teenwoordigheid. Gestuurde gemeentes
is meer daarop ingestel om te bepaal of dit waarmee
hulle mee besig is op God en sy sending gerig is, of
dit nou getallegroei gaan meebring of nie.

Uiterstes as padwysers
Hierdie is maar net enkele punte wat probeer om
die verskil tussen instandhouding en gestuurdheid
te illustreer.
Wat het dit met die erediens uit te waai? Die data
waarna ek en prof Müller gekyk het, was antwoorde

van enkele lidmate en leiers oor hoe hulle oor sake
soos die erediens dink. Daar is ook met leiers en
lidmate gesprekke gevoer en eredienste bygewoon.
Heelwat data het op ’n "gestuurde" verstaan van
die gemeente en van eredienste gedui. Heelwat
data het egter ook op die teenoorgestelde gedui,
naamlik ’n instandhoudingsmodel.
Dit wil voorkom asof die erediens tussen die Scylla
en Charybdis van instandhouding en gestuurdheid
heen beweeg. Hierdie uiterstes het almal, hoe mooi
ook al, die potensiaal om ’n bediening soos die
erediens óf te laat koershou óf te laat ontspoor.
Dié twee stelle uiterstes dien dus as padwysers
op pad na ’n gestuurde erediens. Die ideaal sal
wees om tussen die uiterstes deur te beweeg en
deurentyd van hulle bewus te bly. Sensitiwiteit vir
die uiterstes as sodanig is reeds ’n aanduiding van
gestuurdheid.
’n Eerste klompie uiterstes behels:
Doelloos/nutteloos
Aantreklik
Ongasvry
Klinies, dogmaties

Gestuurdheid is nie ’n strategie nie,
maar geleefde liefde
Neem as voorbeeld die ervaring wat baie van ons al
oor die laaste jare gehad het. Jy word by die kerkdeur
uiters vriendelik verwelkom. Dan onthou jy jy het
iets in die motor vergeet. Drie minute later word jy
op presies dieselfde besonder vriendelike wyse deur
presies dieselfde persoon en met presies dieselfde
woorde en stemtoon verwelkom.
Nou ja, ’n erediens op pad na gestuurdheid is vir
seker gasvry, maar ook nie té nice nie! Anders verklap
dit duidelik dat gasvryheid in ’n blote strategie verval
het met ’n ander motief daaragter! Gestuurdheid is
nie ’n strategie nie; dis bloot liefde wat geleef word.
’n Tweede lysie uiterstes is ook behulpsame
padwysers:
Antropologie
Vreemdelinge
Individu
Vergeestelike evangelie
Private huishouding
Liturgie

Funksioneel
Onaantreklik
Té “nice”
Pastoraal

Hierdie twee stelle padwysers kan ons help om
sensitief te wees vir uiterstes. Albei lysies is ekstreme
kante van ’n saak wat goeie bedoelings, soos
byvoorbeeld om “missionêr” of “gestuurd” te wees,
kan laat ontspoor.
So byvoorbeeld noem die nuwe erediens
handleiding Vir die Erediens – ’n Handleiding, wat
terloops ’n fantastiese bron vir die gereformeerde
liturgie is (uitgegee in 2007 deur Bybel-Media),
’n missionêre erediens ’n erediens wat gerig is
op persone wat nie gewoonlik aan die erediens
deelneem nie, of eredienste in nuut geplante
gemeentes. Die voorstel wat verder gemaak word,
het baie positiewe en behulpsame punte, maar
neig meer na wat McDonald missionalisme noem.
Daarmee bedoel hy dat die waarde van alles in terme
van die bereiking van ’n groter doel gemeet word.
Die waarde van die sogenaamde missionêre
liturgie word bepaal deur die aantal soekers wat
deur so ’n erediens gelok is.
Nou ja ... dis seker nie ’n slegte doel nie, maar vir
seker nie die sentrale oogmerk van die erediens,
van liturgie of van enige vorm van Christelike
aanbidding nie! In essensie gaan dit tog oor God en
oor sy heerlikheid, en nie oor lootjies wat getel word
nie. Hier word missionêr (gestuur) dus op ’n subtiele
wyse eintlik ’n vorm van instandhouding en nie
gestuurdheid nie.
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Teologie
Verbruikers
Gemeenskap
“Social Gospel”
Markplein
Lewe

Dit gaan dikwels vir erediensgangers oor wat hulle uit
die ervaring vir hulleself kan kry, ’n soort geestelike
behoeftebevrediging wat by hulle eie leefwêreld en
spiritualiteit aanklank vind.
Daarteenoor is predikante dikwels (of darem soms)
besorg oor die feit dat lidmate korrekte lering in die
erediens moet ontvang, maar sluit hulle nouliks by
hulle hoorders se leefwêreld aan.
’n Erediens waarin aktiewe pogings aangewend
word om die gaping tussen liturgie en lewe te
oorbrug, is ’n erediens wat in die rigting van
gestuurdheid beweeg.
Heelwat respondente het verder aangetoon dat
nie-tradisionele liturgiese ruimtes, soos kleingroepe,
by uitstek vir hulle die ruimtes van sinvolle aan
biddingservaring is. Die geleenthede waartydens
kultuurgrense byvoorbeeld oorgesteek is, staan vir
hulle uit as aanbiddingsgeleenthede waar hulle God
ontmoet het.
Reg oor die wêreld is daar ’n duidelike tendens dat
rituele, ook Christelike rituele, besig is om op allerlei
nie-tradisionele plekke voor te kom. Die pad na ’n
gestuurde erediens sal, in die woorde van die liturgis
Paul Post, hierdie nuwere ruimtes en die oorsteek van
grense as potensiële “heilige grond” ernstig neem.
Dié paar opmerkings is geensins ’n resep om
almal in die gemeente oor aanbidding tevrede te

hou nie. Inteendeel, die pad na gestuurdheid sal juis
die neem van risiko’s insluit; dit sal eerder wil fokus
op kwaliteit as kwantiteit; dit gaan die oorsteek
van grense behels, eerder as om net in mense se
gemaksones te vertoef; dit gaan die vraag na my eie
smaak en belange sekondêr maak aan die vraag of
wat gedink en gedoen word in ooreenstemming is
met die missio Dei.
Die missio Dei gaan vir seker nie iets wees wat ’n
enkel dominee kan behartig nie. Dis eerder ’n pad
wat deur al die lidmate gestap word; en ja, dit gaan
nie noodwendig beteken dat jou gemeente uit sy
nate gaan bars as gevolg van hierdie benadering nie.
Hopelik sal die vlakke van toewyding wel verhoog.
Vir predikante en leiers wat hulle bedieningsukses
in terme van getalle en pluimpies meet, mag dit
dalk eerder die begin van ’n woestyntog wees. Maar
nadat hy die Egiptenaar doodgemaak het, het God
ook so vir Moses van sy missionalisme genees deur
hom eers woestyn toe te neem, vóórdat hy hom
as ’n gestuurde man in sy diens kon opneem. Die
gevolg was dat Moses op tagtig bekend sou staan as
“nederiger as enigiemand anders op die aarde” (sien
McDonald se artikel).
Ja, dis alles baie vaag. Wat ons hier probeer sê, is dat
eredienste (dis seker ook waar van ander bedienings
in die gemeente) wat tussen hierdie ekstreme pole
beweeg en deurentyd baie bewus bly daarvan,
eredienste is wat in die rigting van gestuurdheid
beweeg. Hou egter jou verklikkers aangeskakel en
jou oë oop vir ’n sogenaamde “suiwer missionêre”
of “suiwer gestuurde” eredienste, want ’n ware
gestuurde erediens arriveer nooit nie.
Literatuurlys
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l Kyk gerus by www.gokerk.co.za vir wonderlike
voorbeelde van eredienste wat op nuwe plekke
gehou word, soos in ’n koffiewinkel, of die gemeente
iewers in Gauteng wat in ’n inkopiesentrum hulle kerk
hou, waar mense hulle deur die glas kan dophou en
selfs deur die oop deure kan inkom. Wat leer ons uit
die herinneringsoomblikke van familie en vriende
rondom ’n kruis en ’n krans langs die snelweg? En
hoe kan die internet benut word?
l Ons hoor ook van aanddienste in die Groote Kerk
(en baie ander gemeentes) waar die tema van die
aand met behulp van kuns volgens die leefwêreld
van die jongmense wat bywoon, uitgebeeld word.
Die Katolieke het die tradisie van ’n “hunger
cloth” wat opgehang word en waarop prente en
ander voorwerpe uit die sosiale werklikheid van
die gemeente se onmiddellike omgewing opgesit
word.
l Verder is daar reg oor die wêreld, veral ook in
Afrika, ’n beweging om sake soos die nagmaal te
vier met elemente wat kom uit hulle eie kultuur.
* Cas Wepener was tot onlangs ’n navorser by Buvton
in Stellenbosch en spesialiseer in liturgiese nadenke.
Hy is tans predikant in Pinelands.
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Die missio Dei gaan vir seker
nie iets wees wat ’n enkel dominee
kan behartig nie. Dis eerder ’n pad
wat deur al die lidmate gestap word;
en ja, dit gaan nie noodwendig
beteken dat jou gemeente uit sy
nate gaan bars as gevolg van hierdie
benadering nie. Hopelik sal
die vlakke van toewyding wel
verhoog.

’

Gasvrye mense eet
saam aan tafel
Jannie Swart

met die lewe en aktiwiteite van die gemeente self
te doen het, sonder betekenis vir die karakter van
gestuurde gemeentelede binne hulle huishoudings,
werksplekke, vriendekringe en die publieke sfere
van die samelewing.
’n Belangrike perspektief van missionale teologie
is immers dat die gemeente as sodanig nie die doel
van die Christelike lewe is nie. Dié doel is eerder dat
die gemeente God se gestuurdes en medewerkers is
daar waar God klaar teenwoordig en aktief is – in die
gewone, alledaagse lewe. Missionale teologie bring
die fokus terug na God toe en sy missie in die wêreld,
eerder as na die missie(s) van die kerk as sodanig.
Darrell Guder, redakteur van die bekende werk in
missionale teologie, Missional Church: A Vision for the
Sending of the Church in North America, het onlangs
in ’n Word and World-artikel toegegee: “... as die
kerk van uit sy aard sendeling is, dan is die lewe en
roeping van elke Christen fundamenteel missionaal.
Daar moet egter toegegee word dat hierdie aspek
tot nou toe nie genoegsaam in die bespreking van
evangelie en kultuur beklemtoon is nie.”

’n Missionale perspektief op
Christelike identiteitsvorming
We take the meal with as much gospel seriousness as
we take our Scriptures;
We take the kitchen to be as essential in the work of
salvation as is the sanctuary. (Eugene Peterson)

Missionale teologie as
alledaagse lewenswyse
Die sistematiese teoloog, Douglas John Hall,
verwys in Bound and Free na die Engelse humoris,
PG Wodehouse, wat eenmaal gesê het daar is
twee maniere om ’n roman te skryf: “One is mine,
making a sort of musical comedy without music and
ignoring real life altogether; the other is going right
deep down into life and not caring a damn.”
Hall gebruik hierdie aanhaling vir sy kritiek op ’n
teologie “wat nie meer die verpligting voel om op
die markplein uit te gaan om vas te stel wat daar aan
die gebeur is nie, omdat daar geglo word dat enige
iets en alles wat nog moontlik in hierdie wêreld
kan gebeur alreeds in die leerstellings van hierdie
teologie verreken is.” Hall wil teologie “right deep
down into life” bedryf. ’n Missionale teologie, wat
fokus op God se teenwoordigheid en aktiwiteit in
die alledaagse lewe, sal voortdurend moet vra hoe
so ’n gestuurdheid oor die grense van gemeentes
tot “right deep down into life” daar uitsien.
In dié sin is ’n teologie vir gestuurde gemeentes
een wat lidmate help om Christene in die gewone,
alledaagse lewe te wees waar hulle meeste van hulle
die tyd spandeer. Anders bly dit ’n teologie wat net
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Missionale identiteitsvorming
aan die etenstafel
Dié artikel fokus vlugtig op die belangrikheid daar
van om gestuurde gemeentes tot Christelike iden
titeitsvorming binne een lewensterrein, naamlik die
huishouding, te bring. Die huishouding is een van
die belangrikste plekke om ’n missionale identiteit
te kweek. Don Browning (en talle ander wat ’n aantal
jare gelede saam met hom gewerk het aan The
Religion, Culture, and Family Project) het aangetoon
hoe belangrik die kontinuïteit tussen die gemeente
(as “First Church”) en die huishouding (as “Little
Church”) vir die kweek van Christelike identiteit is.
Daar is baie aspekte verbonde aan die vraag hoe
identiteitsvorming in die huishouding plaasvind.
In dié kort artikel wil ek na een spesifieke praktyk
verwys, naamlik ’n etenstafelkultuur in die huis
houding. Ek wil fokus op drie redes waarom vanuit
’n missionale oogpunt Christelike identiteitsvor
ming deur middel van ’n etenstafelkultuur in die
huishouding belangrik is.

Fokus op die teenwoordige God
’n Etenstafelkultuur as Christelike praktyk in
die huishouding kan help om die fokus op die
altyd teenwoordige God te plaas. Christelike
identiteitsvorming begin by ’n voortdurende ge
waarwording dat God self by ons teenwoordig is.
’n Etenstafelkultuur, sê Christine Pohl, sorg dat “bin
ne die konteks van gesamentlike maaltye word die
teenwoordigheid van die Koninkryk van God voor
afgeskadu onthul en weerspieël.”
Aan die etenstafel leef ons in ’n praktyk wat Jesus
self gebruik het om die Koninkryk van God in mense
se lewe te bring. Ons eie saam eet-gewoonte aan
tafel herinner ons letterlik aan hoe Jesus God se
genade op ’n besondere wyse deel van mense se
lewe gemaak het deur met hulle saam te eet.
Terselfdertyd skep dit die geleentheid om
karakter en waardes te kweek wat heenwys na die
uniekheid van ’n Christelike maaltyd, naamlik Jesus
se selfopoffering aan die kruis. Eugene Peterson
sê: “Die woord wat sentraal in die heilige nagmaal
sowel as die maaltye in ons huise staan, is ‘offer’.”
En: “Vir mense soos ons, wat grootgeword het in
’n kultuur waar goed gedoen word (pragmatisme)
en waar elkeen vir homself sorg (individualisme),
is opoffering hoegenaamd nie vanselfsprekend of
selfs aantreklik nie.”
’n Etenstafelkultuur van kos voorberei, vir
mekaar voorsit en saam eet, skep die geleentheid
om te onderskei hoe ons as huishouding “onsself
aan ander gee” sodat hulle kan leef. Op dié manier
onderskei ons as huishouding ons deelname aan die
verlossingswerk van Christus in die wêreld rondom
ons. Dit kweek die missionale praktyk om dít wat
ons as gawe van God ontvang, ook aan ander weg
te gee.

Etenstyd kans vir dialoog
en betrokkenheid
’n Etenstafelkultuur skep die geleentheid vir egte
dialoog en betrokkenheid by mekaar. Dis ’n kans
om wederkerige respek en belangstelling in die
huishouding te skep. Maaltye was immers ook een
van dié geleenthede waartydens Jesus altyd dialoog
gesoek het met ander.
Die kitskultuur van ons tyd het ongelukkig
gemaak dat ons nie meer tyd het om saam aan tafel
te sit nie. Borgmann skryf: “Die toenemende groei
in kitskosetes maak dat daar min geleentheid vir
ontspanning en gesprek is; die enorme ontploffing
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in die aantal restaurante dui daarop dat daar selde in
huise kos gemaak en skottelgoed gewas word; in talle
huise is die televisie die dominante teenwoordigheid
by gesinsetes en word persoonlike verhoudings en
gesprek feitlik uitgeskakel, terwyl die hoeveelheid
klaarbereide voedsel en bevrore maaltye wat
verorber word, ’n kultuur van gesinsresepte en
saamwerk in die wiele ry.”
En tog is maaltye een van die beste geleenthede
om tyd te maak vir mekaar en betrokke te raak by
dit wat belangrik is vir die ander. Soos Pohl dit stel,
“familie en gaste deel kos sowel as die lewe ... met
die klem op mense eerder as kos.”

Gasvryheid as lewenswyse
’n Etenstafelkultuur kweek die Christelike praktyk
van gasvryheid as ’n lewenswyse. Gasvryheid
verteenwoordig ’n ontsaglike ryk Christelike tradisie
wat ongelukkig dikwels afgewater word met wat
Pohl “tea parties, bland conversation, and a general
atmosphere of coziness” noem. Vir baie beteken
gasvryheid net om vriende te onthaal. Dikwels word
dit boonop ’n manier waarop ander se guns ter wille
van ander agendas gewen word.
Om gasvrye kinders te kan grootmaak, sê Pohl is dit
belangrik dat: “jy moet wees wat jy probeer oordra ...
Kinders leer gasvryheid by ouers wat ruimte in hulle
lewe skep vir hulle gesin sowel as vir gaste. Kinders
ontwikkel ’n wrewel ten opsigte van gasvryheid
wat nie wyd genoeg is om hulle in te sluit nie;
daarenteen groei hulle in gasvryheid wanneer hulle
deel in so ’n lewegewende omgewing. Gasvryheid is
’n lewenswyse wat jy slegs oor ’n lang tydperk kan
aankweek.”
Vanuit ’n missionale perspektief is gasvryheid
veral belangrik as ’n manier om die vreemdeling
in die oog te hou en in te nooi as deel van die
huishouding. In Bybelse verhale en die geskiedenis
van die vroeë kerk was dit altyd een van die
noodsaaklike maniere om die goeie nuus aan
vreemdelinge oor te dra.
’n Etenstafelkultuur, waar daar altyd plek vir die
vreemdeling is om te kan aansit, is die ideale plek
vir die kweek van so ’n gasvryheid teenoor hulle wat
nie het nie. Só kan die vreemdeling kom deel in die
gawes wat God vir ons as huishouding gegee het.
* Jannie Swart was tot onlangs leierleraar van
Fontainebleau in Johannesburg. Hy is tans besig
met ‘n PhD in missionale gemeentes en leierskap en
is pas aangestel as die Besturende Direkteur van die
Partnership for Missional Churches in die VSA.

Nuwe drome vir nuwe werklikhede
Nelis Niemandt
Die boek beskryf die bedreigings vir die evangelie in
’n postmoderne tyd en ontbloot uitgediende kerklike
maskers, maar bied terselfdertyd op ’n simpatieke
manier nege vars gelofspraktyke wat gelowiges in
staat stel om daardie soort gelowiges te wees wat
die Here in ’n tyd soos hierdie soek: mense wat die
nie kerk-kerk spéél nie, maar werklik kerk is, soos
die vroeë kerk was.
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Hierdie nuwe publikasie is die vyfde titel in die reeks publikasies
wat die Seisoen van Luister ondersteun. Dit bestaan uit vyfien
gesprekstukke wat aan die hand van die luistersiklus riglyne
bied om gesprek oor sensitiewe kwessies van ons dag te sti
muleer en te lei. Die kwessies wat behandel word, is uiteenlopend en word onder drie temas ingedeel, naamlik geloof,
identiteit en die Christelike lewe. Van die kwessies wat bespreek word, sluit in:
q Die opstanding van Jesus
q Die betekenis van gereformeerdheid
q Armoede as toets vir die kerk
q Grondhervorming
q Misdaad en geweld.

l ’n Ingeslote DVD lig elke studie verder toe.
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Vennoot in geloof en bediening

Laat stres vir
jou werk
Annelize
Endres

Geestelike
volwassenheid
Ben van Tonder
R89.95

R79.95

God wil vir elke
gelowige tot geestelike afgerondheid
bring sodat
Christenskap vir jou
sin kan hê en jy
vervuld kan wees.

Stres veroorsaak
baie probleme
by die huis, die
werk en in verhoudings. Die
regte hoeveelheid stres kan
ook op die regte
manier tot jou
voordeel gebruik
word.

Waardes in die werkplek
Everd Jacobs
R79.95
Die werkplek stel groot uitdagings.
Hier is praktiese riglyne oor hoe om
al die moeilike situasies en mense te
hanteer.

Wow, God!
Daniël Louw

Publikasies van Lux Verbi
is in die handel beskikbaar
of skakel 0860 231 231
of besoek www.bybelmedia.co.za

R99.95
God en godsdiens gee nie in elke
onaangename situasie verligting, soos
Disprin en Prozac nie. Maar … geloof
en die Christelike lewe bly ’n WOWervaring omdat ons uit die genade van
’n liefdevolle Vader kan leef.

’n Vonk van God
Nina Smit
R79.95
Opheffende en verrykende sielskos vir
enige tyd van die dag. Met 25 temas
en pittige sê-goed uit Nina se pen.

