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Ook die k u ltu u r is na die m aan. Dit raak allereers die taal. U
sal h ier m erk dat ek ’n slegte student is. Die F.A.K. wil ons leer dat
godsdiens ’n deel van die volkskultuur is. M aar ek is te dom om dit
te verstaan. Daarom het ek v ir godsdiens ’n ap arte pu n t gem aak.
M aar ek het darem iets by die F.A.K. geleer; Wie k u ltu u r sê, sê
taal. Dat die logika ’n ap arte taal het w at m eestal uit geheim sinnige
simbole (e rg er as H ebreeus) bestaan, sien ek in. Die om gekeerde kan
ek ook insien, naam lik dat taal ’n eie logika het. M aar dat die taal
logika is, lyk vir my na ’n denkfout. Die m ondige m ens ontken dit.
Hy sê dat jy absolute betroubare kennis kan kry as jy alle waardeoordele herlei tot verifieerbare proposisies — soos van B uren eksegetiseer; God is my lied = ek sing. M aar wie verifieer sy verifikasiem etode? Dit lyk my o nverifieerbaar en onrom anties en triest. Dit
m oet sek er m aar so wees soos hulle sê, w ant „Die Sprache” het
nou ’n „W ortgeschehen” geword.
Dit het net nog nooit m et my gebeur nie: daarom verw onder
ek my m aar net oor alles.
L. F. Schulze.

BOEKBESPREKING
Rondom die prediking, ’n E rebundel aangebied aan prof. dr.
H. D. A. du Toit. Prof. W. J. de K lerk e.a. N.G. K erk-boekhandel,
P reto ria, p. 191.
Aan die einde van 1972 het prof. H. D. A. du Toit, na ’n geseende
dienstyd van negentien jaar, afgetree as professor aan die Teologiese
fak u lteit (Afd. B) van die U niversiteit van P retoria. O nder redaksie
van proff. B. J. M arais en C. W. H. Boshoff is ’n erebundel d e u r oudstudente en kollegas hom aangebied. S edert 1953 het prof. Du Toit,
blykens die voorwoord, Godsdiens- en Sendingw etenskap en P raktiese
Teologie behartig. Die artikels uit die pen van verskillende skryw ers
is m in of m eer vanuit die te rre in van genoem de dissiplines in die
Teologiese w etenskap. Die erebundel is ’n w aardige bewys van erkentlikheid en dankbaarheid teenoor iem and w at veel beteken het vir
die N.G. K erk en die teologiese w etenskap in die algem een. Dit word
duidelik aangetoon in die artikel oor sy lewe en w erk d eu r prof.
E. P. Groenewald.
Die onderskeie artikels, soos dit gewoonlik in so ’n sam egestelde
bundel is, is van verskillende gehalte. Sommige is uitnem end w at
dan die k o ntras m et m inder geslaagde artikels soveel sterk e r beklem toon.
Die eerste artik el is uit die pen van ’n Potchefstroom se kollega
prof. W. J. de K lerk oor; P astorale introspeksie, p astoraal psigologiese
refleksies oor die gebarste erdekruik.
Dit is ’n insiggewende ontdekkende artikel wat m et die lewendige styl, so eie aan die skryw er, die pastor dwing to t introspeksie.
Hy stel die inhoud en doel van sy artikel soos volg: „God slaan m et
krom stokke regu it houe; Hy gebruik gebroke m ense in sy diens;
die w erk van die Heilige Gees gaan d eu r ondanks ons predikante
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en d eu r ons v erflenterde m enswees en diensw erk bly die w onder
van God se koninkryk geskied.
Tog kan hierdie heilsfeit geen w egkruipplek wees vir ’n eerlike
introspeksie nie, w ant krom stokke in die hand van die H ere m eet
steeds d eu r geloof en kennis, d eu r selfinsig en alle hulpm iddels
onder die hem el, beur om steeds m eer reguit te word tot eer van
die H and w at ons hanteer.
En daarom is pastorale introspeksie noodsaaklik!” Die skryw er
ontleed indringend dit w at die p asto r in sy roepingsvervulling bedreig
en wel onder die hoofde: bedreiging vanuit die kultuur, vanuit sy
rolvervulling, vanuit sy beroepshouding en vanuit sy opleiding. Enkele
wenke word deurgegee onder die titel „van bedreiging na bevryding” .
E nkele kritiese opm erkinge m oet uit die pen. Kan ons spreek
van „die pastor is verteenw oordiger van God” (p. 3). Dié ampsbeskouing is vir my onaanvaarbaar. Ek verteenw oordig iem and as by
nie teenw oordig kan wees nie. C hristas is by ons, m et ons in sy W oord
en Gees. Roeping en bekw aam m akende genade bepaal na ons oortuiging die am psverbondenheid m et Christus.
Nou hierm ee saam gaan die begrip „am psgesag” (p. 3). Die
begrip „gesag” het op kerkregtelike vlak al baie verw arring gesaai.
Dit word soms voorgestel asof die am p sd raer ’n gesag in hom self het.
Dit is nie w aar nie. Hy het alleen gesag insover hy die gesag van sy
Sender, d.i. die W oord deurgee. In die W oord lê sy gesag. So benader
sou dit juis die argum ent van prof. De K lerk v ersterk het. Lê die
d eg rad erin g van die am p nie juis hierin dat dit ’n „am psprestige”
en ’n verhum aniseerde gesag stru k tu u r opgebou het buite C hristus
om nie.
Ondanks die kritiese opm erkinge, ’n w aardevolle en insiggewende
artikel w aarvan elke p red ik an t m et groot seën kennis kan neem.
Dr. A. C. B arnard skryf oor prediking en sekularisasie. Dit is
’n indringende en goedgedokum enteerde studie. Die skryw er gaan
in op die huidige skepsis ten opsigte van die prediking. V erder
behandel hy die begrippe sekularisasie en sekularism e en die relevante betekenis daarvan vir die prediking vandag.
T ereg om skryf die skryw er sekularisasie „as die historiese pro
ses van die geestelike, sedelike en ku lturele vryw ording van die
m ens van die kontrolering d eu r die K erk, die Skrif of deur God self.
Die hele lewe en die m ens word losgem aak van die geestelike dinge
om slegs die tydelike te behou; d aa r is geen toekom s w at van buite
hierdie w êreld kom nie; d aa r is geen Persoon of m ag buite die aardse
nie en ook geen beïnvloeding van buite nie” (p. 17). Dit is m aar
die ou hum anism e in ’n m oderne kleed. Uit bogenoem de definisie
lyk die konklusie op p. 18 e.v. vir my geforseerd as die sogenaam de
„God is dood”-teologie en ’n horisontalistiese C hristus aangem erk
word as „kenm erke van ’n gesekulariseerde lewe” . Is dit nie eerd er
oorsaak nie van die uiteindelike vrug: ’n verhum aniseerde lewe.
V erd er sou ons graag sien dat die prediking assodanig m eer
vanuit die Heilige Skrif belig moes word.
N ietem in ’n lesensw aardige en leersam e artikel. Vir elke pred ik er is hierin behartigensw aardige w enke t.o.v. sy eie roeping en
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die verkondiging van die Evangelie in die huidige w êreldsituasie.
Prof. J. A. Heyns skryf oor „prediking an historiese stof” . Die
skryw er handel m eer oor die begrip van die historiese stof. Samevattend vind ons sy insiggewende betoog in die volgende; „Omdat die
skryw ers voortdurend, deur die verligtende w erking van die Heilige
Gees daartoe in staat gestel, Gods heerskappy in die historiese feite
ontdek het en die geskiedenis gesien het as d ra er van die openbaring
van God, daarom is ook die historiese gedeeltes van die Bybel vir
ons vandag van onm isbare betekenis”. H ierm ee het hy die kern
raakgevat. Die historiese stof in die Skrif is wel feitelik betroubaar
m aar ingebed in die openbaringsgeskiedenis. God wil Horn laat ken.
Hoewfel die prinsipiële ontleding w^el van ingrypende betekenis
is in die prediking sou ons oor laasgenoem de tog m eer wou verneem .
Rondom die prediking oor historiese stof is d aa r nogal problem e.
Ons dink aan die eksem plariese probleem , persoonlik spreek ek
liefs van die eksem plaristiese.
Ons w eet prof. Heyns bedoel dit nie so nie m aar hy m aak ’n
gew aagde uitsp raak bo aan p. 42; „Juis daarom is die Bybel nie
prinsipieel geslote nie, m aar oop vir w etenskaplike besinning en
ontdekkinge van alle tye” . Die Skrif is juis prinsipieel geslote. In die
raam w erk w aarin die u itsp raak voorkom wil dr. Heyns tereg beklem toon d at ons versigtig m oet wees om te spoedig tot prinsipeform uleringe te kom u it die heilige Skrif. Ons ken m aar ten dele
en voortdurende w etenskaplike besinning en ontdekkinge bring ander
en m iskien verdiepende insigte. Die openheid en versigtigheid moet
dus nie by die Skrif gesoek w ord nie m aar wel by die ondersoeker
van S k riftu u r en natuur.
Die artik el oor „Die preekvorm ” d eu r dr. J. J. de K lerk is
leersaam en hoogs verdienstelik. Die skryw er openbaar begrip in
sy onderw erp.
Prof. D. W. de Villiers se artik el „Die Geskiedenis van die p re
diking in die Ned. Geref. K erk” pas nie in die geheel van die bundel nie. Miskien was dit sy opdrag, m aar ’n blote relaas oor w at in
dié verband gepubliseer is en w at nog in studie geneem behoort
te word pas nie in die raam w erk van prinsipiële besinning w at uit
die res van die bundel spreek nie. ’n A nder titel vir die artikel
sou die leser help om dit m et ’n an d er verw agting te benader.
Teen die artikel „Ek het g eso n d ig . . . gedagtes oor egte en
onegte skuldgevoelens as reaksie op die prediking” van prof. S. I.
du Toit het ek ernstige besw are. In die artikel het ons ’n duidelike
aanw ysing dat ons baie versigtig m oet wees m et ’n verpsigolisering
van Bybelse begrippe en konfessionele uitsprake. Prof. Du Toit
ontkom nie aan ’n v ir my onaanvaarbare oppervlakkige sondebegrip en ’n v erw arring van begrippe nie.
Die skryw er h et dit oor m isplaaste skuldgevoelens. Hy skryf:
,,’n V ariasie van hierdie selfgekose houding kom voor w anneer m ense
eie sondebesef tro etel om dat dit m akliker is om berou te toon en
aan te hou skuld bely as om vergifnis te aanvaar en dan die eise
verbonde aan die geloofslewe aan te durf. Wie vergifnis aanvaar word
tot hoër dinge geroep, m aar wie die geloof nog nie het nie, om dat
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die sonde w aaroor hy berou het horn nog so oorheers, kan verskoon
word. Sondebesef dien dan as paspoort tot langere verblyf op ’n
laere vlak. So iem and sal bly kleef aan die „ek ellendige m ens”-houding, juis om horn nooit te begeef op die vlak van: „Ek is tot alias
in staat d eu r C hristus w at my krag gee nie” (p. 85).
Uit hierdie ietw at lang aanhaling blyk duidelik die verw arring
van begrippe. E erstens word kennis van sonde, berou, aanvaarding
van verlossing, lewe as verloste, as vier stadia in die geloofslewe gesien. Dit is nie volgens Skrif en konfessie nie. ’n V asklem m ing aan
die „ek ellendige m ens”-houding is nie in teëspraak m et die vlak
van „tot alles in sta a t” d eu r C hristus nie. Die een sluit die ander
nie u it nie. Hy w at innig in ’n dankbare lewe m et C hristus leef is
juis hy w at elke sekonde leef uit die besef „ek ellendige m ens” .
Hoe kan ’n m ens ook geen geloof hê en tog berou hê. Berou volg
juis om dat jy jou in die geloof stel voor die alsiende oog van God.
Berou volg juis op geloof.
0 n s noem nog ’n voorbeeld. „In sondew aan”, aldus die skryw er
,,beleef die m ens die afstand tussen hom self en God al ste rk e r”
(p. 88). Dit is nie net ’n belew enis in sondew aan nie. Die gelowige,
hoe v erd er gevorder op die pad van genade, kom altyd m eer onder
die in d ru k van die kloof tussen hom en sy God. Dan juis volg soos
die skryw er dit tereg stel, ’n ry k er ontplooiing van die geloofslewe
(p. 88). Innige vereniging m et C hristus, die besef van redding uit
genade alleen, beklem toon juis die, vir die natuurlike mens, onoorb ru gbare kloof. Dit is w eer eens ’n belydenis van én én, m aar nie
van of, of nie.
Dit is gevaarlik om die Bybelse begrippe rondom die geloofs
lewe ’n psigologiese inhoud te gee sonder om jouself baie goed rekenskap te gee van die Bybelse konfessionele betekenis daarvan.
Die artik el sluit af m et ’n verwysing na „egte sondebesef w at ’n
noodsaaklike voorw aarde vir geestelike ontw aking en groei is” . Dit
is tip eren d van ’n Babelse verw arring van en onduidelikheid oor
begrippe in die artikel. „Egte sondebesef” is tog al „geestelike
ontw aking en groei” en nie bloot voorw aarde daartoe nie. Du Toit
m oet m aar eers w eer ’n grondige studie m aak van die gereform eerde
geloofsleer.
Die artikel „Skrif en K erklied” van dr. J. H. H. du Toit pas ook
nie in die bundel as geheel nie.
In lyn m et die hele opset van die bundel, wat besondere hoogtes
bereik, verw ag die leser ’n grondige prinsipiële besinning oor die
kerklied w aarop die heilige Skrif tog besondere lig laat val. In plaas
daarvan sien die skryw er die spook van die „sogenaam de D oppers”
(p. 98) en raak hy polem ics m et verw arrende redenasies vanuit
liturgiese en kerkhistoriese hoeke besien.
In sy artik el „P rediking d eu r die eeue — ’n enkele greep uit
die vroeë k erk ” gee prof. B. J. M arais ’n oorsigtelike beeld van
prediking in die vroeë kerk tot by A ugustinus. Vanweë sy kenm erkend vloeiende en direkte styl lees dit aangenaam . Die inhoud
is beheersd en insiggewend.
Prof. C. W. H. Boshoff pleit vir ’n „teologie van ontw ikkeling”
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in ’n artik el oor; „Hoe sal ’n teologie van ontwikkeling die boodskap van die kerk beïnvloed”. Sy argum ente (p. 127) tot behoud van
„teologie van ontw ikkeling” of ’n „teologie van bevryding” (p. 128
e.v.) is onoortuigend. ’n Meer kritiese indringing in die term inologie
w'at tog die draers is van dieper gedagtes, is noodsaaklik. ’n Enkele
vraag in die verband: kan ’n m ens dan spreek van ’n teologie van
bevryding of ontvv^ikkeling. Teologie as w^etenskap het tog as inhoud
kennis aangaande God soos Hy Horn geopenbaar het. Nou kan ’n
m ens wel begryp dat d eur teologiese besinning lig gew erp kan en
m oet word op die problem e rondom ontw ikkeling en bevryding
(vgl. ii op p. 127) m aar dit m aak dit nog geen teologie van ontwik
keling of bevryding nie. 0 n s is bevrees die term is ’n kind van die
sg. horisontalism e.
Boshoff verw ag dat die teologie van O ntwikkeling of Bevryding
die brandende vraag van „die oor en w eer beskuldiging van Vertikalism e en H orisontalism e” in die sending m oet oplos (p. 132). Dit
is ’n tevergeefse verw agting. D aar sal g ro ter helderheid oor die
begrippe, wat ’n siekteverskynsel aandui, m oet kom. Die geneesm iddel
sal dan ook duideliker omlyn kan v/ord.
In sy artik el „Sending, diakonaat en interkerk lik e hulpverlening
in die Suid-Afrikaanse sendingsituasie” oortuig prof. D. C rafford
nie dat hy diakonaat sien as barm hartigheidsdiens, ’n bediening van
die liefde van C hristus in Naam van C hristus nie. Vergelyk hierm ee
sy definisie „Die sending konsentreer op die verlossende dade van
God en die diakonaat illu streer die seënende handelinge van God
in die geskiedenis” (p. 149). W at is in die verband „seënende han
delinge van God in die geskiedenis” . Die diakonaat illu streer nie
onvoltooide „handelinge” in die geskiedenis nie, m aar bedien die
een „handeling” die soenoffer van Jesus C hristus aan die kruis.
D uidelike prinsipiële onderskeidinge is tog nodig om praktiese riglyne
aan te dui.
Die laaste artikel „Die boodskap van die versoening” deur prof.
A. B. du Toit is inderdaad ’n hoogtepunt en ’n eerb aar verdienstelike
afsluiting van ’n erebundel wat m eer hoogtepunte as laagtepunte het.
Prof. Du Toit gaan in op die dwalinge van W iersinga t.o.v. die plaasbekledende versoening van Jesus C hristus. Vanuit die Heilige Skrif
d eu r verantw oorde eksegese ontsenu prof. Du Toit sy argum ente.
Op ’n kort saaklike wyse stel hy die brandende vrae rondom die
versoeningsleer. Prof. Du Toit verdien hoë w aardering vir ’n Skrifverankerde antw oord op die dwalinge van W iersinga. Sy bydrae is
lesensw aardig.
Sam evattend, ’n erebundel w at m et seën te r hand geneem kan
word. Dit is ’n w aardige huldeblyk aan prof. H. D. A. du Toit.
G. C. P. van d er Vyver.
Red. D. J. Bosch: Church and culture change in Africa, L ux
M undi 3, P apers read at the th ird annual m eeting of the S.A.
society for m issionary studies 1971, N.G. K erk-boekhandel, Posbus 245, P retoria, 99 bis., Rl,50.
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E ugene A. Nida het gehandel oor N ew religion fo r old. A study
0 / culture change in religion.

Vanweë die gebrek aan diepgaande studies oor die basiese m otivering
vir godsdienstige verandering, m eet d aar nuwe m odelle gesoek word
om afgesien van die su p ran atu rele w erking van die Heilige Gees as
oorsaak, an d e r verklaringsgronde aan te dui. Godsdiens kan ook uit
’n gem eenskaps-, filosofiese, funksionalistiese, psigiatriese of ander
oogpunt ben ader word. Godsdiens is op sigself nie supranatueel nie,
m aar ’n universele verskynsel in alle kulture.
Die proses van enige godsdienstige verandering voltrek horn
d.m.v. die prosesse van weglating, byvoeging, substituering en samesm elting van inhoude. Dit word bepaal d eu r waardes waarvolgens die
keuse gedoen word. Gevolglik m aak die w aarde-elem ent in godsdiens
ekonom iese en taalkundige m odelle ook op godsdienstige verandering
van toepassing.
Die ekonom iese m odel berus p rim êr op die verhouding tussen
w aarde en koste. Hoe laer die koste, hoe laer die w aarde. Daarom
is dit m oontlik dat die W este godsdiens m inag om dat dit so goedkoop
is, terw yl by ’n m artelaarsk erk die teendeel geld (p. 15). W are
C hristenskap kan nie goedkoop wees nie. K erstening kan nie slaag
deu r die „prys” te verlaag nie. O ffer en diens vereis die teenoorgestelde. „Mass production” beteken dat die Christendom as ’n
„mass m essage” d.m.v. „m ass m edia” aangebied word. Die opnam e
van m inderw aardige elem ente in hierdie prysverlagende massagodsdiens vernietig w are geloof.
W aardes kom in ’n stru k tu u r voor en gevolglik kan hulle op sig
self geneem selfs teenstrydig lyk. So is die hoogste w aardes vir ’n
A frika-gem eenskap (1) om lew enskrag te besit en (2) om in te r
m enslike verhouding te harm oniseer. Daarom is dit vir hulle baie
sleg ter om teenoor ’n m eerdere dw ars op te tree as om owerspel
te pleeg. ’n W aard estru k tu u r m oet teen die hele w êreldbeskouing
van ’n gem eenskap gesien word.
W aardes word gevolglik bepaal volgens behoefte. N am ate die
staat gem eenskapsdienste oorgeneem het w at die kerk vroeër beh artig het, neem die behoefte aan ’n kerk af. Die eksklusiew e k arak ter
van k erke m aak hulle ook swak vervullers van sosiale behoeftes.
Niks het die plek van die ou m etodistiese „class”-m eetings geneem nie.
Gevolglik verw erp m oderne C hristene ’n „institutional C hristianity” .
Hulle voel die koste van die k erk is hoër as die m ate w aarin dit
behoeftes vervul (p. 21).
Terwyl die belangstelling in institusionele kerkgem eenskap afneem, neem die belangstelling in die Skrif of Bybel m oontlik toe.
Dit bewys die rol van die ekonom iese m odel van behoefte.
W are C hristendom pas nie in die gewone m enslike ekonom iese
m odel van aanvraag en aanbod nie. So bots die idee van ’n genadeverbond m et die idee van die m ens se eie m eriete (p. 24). Die m ens
verstaan genade daarom ook graag as iets konkreets w at jy kan
koop i.p.v. om genade as ’n goddelike a ktiw iteit te begryp.
Op dieselfde wyse pas Nida linguïstiese m odelle toe op gods-
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diensverandering. D aar is im m ers ’n verband tussen godsdiens en
die simbole w aarin dit tot uiting kom. So kon die haan op ’n kerktoring van ’n sekssimbool tot ’n kerksim bool ontwikkel.
Godsdiens is geplaas in tyd en plek. D aar is vlakke in die struktu re van taal sowel as godsdiens. Die doop illu streer ’n dieper struktu u r w aarin die persoon in ’n geloofsgem eenskap tree. D aar is egter
ook m eer uiterlike en oppervlakkige vlakke soos die wyse van doop,
die liturg, ens. Die verhouding tussen die d ieper en vlakker strukture is by godsdiens baie m eer ingewikkeld as by taal. Dikwels berus
die iden titeit van ’n bepaalde godsdienstige gem eenskap bloot op
die uiterlike stru k tu u r. Soms staan die oppervlakte stru k tu u r van
bv. ’n sonde-lys eintlik die d ieper stru k tu u r van sondebesef in die
weg. lem and kan ou cliches gebruik, m aar daaraan innerlik totaal
’n ander inhoud gee.
’n Kind leer ’n eerste taal en godsdiens baie gou binne die eerste
lew ensjare as ’n diep-struktuur aan. Die volwassene leer ’n tw eede
taal — en ’n an d er godsdiens — baie moeilik aan (p. 32). Baie
leraars vergeet hierdie problem e en dink dat hulle teologiese uiteensettings van diep-strukture in hulle eie vaktaal ingeneem word. Die
gevolg is dat weinig van die nuwe godsdiens ..become internalized”
(p. 36). Die diep er-struk tuur van ’n tw eede godsdiens sal m om ente
vertoon w aarin die eerste godsdiens hom w eer sal m anifesteer. Dit
m oet begryp en verd ra word. So het ons eie C hristendom im m ers ook
sy kersfeesbom e, presente, ens. D aar bestaan ’n groot gevaar dat
mense die godsdienstige verandering (kerstening) wil ,.engineer”
m et nuwe tegnieke. A1 w at nodig is, is nuwe toegewyde C hristene
w at kan liefhê en ly vir die evangelie. „It is quite unlikely th at the
world will ever be im pressed by the learning or the organizational
abilities of C hristians. But from the beginning of the church the
world has been genuinely amazed to see how certain selfless
disciples of the Crucified have taken up th e ir own cross and fol
lowed . . . In the day of the mass m an one m ust not forget the in
fluence of the spirit-filled individual, w ithout whom no tru ly signi
ficant developm ent in religious change can really be affected. The
ultim ate need is, therefo re, not so m uch for refined techniques . . .
but for transform ed m en and women, who may be used as catalysts
of change in r e li g i o n ...” (p. 42).
H ier het ons dus voorw aar ’n lesensw aardige artikel w at m et sy
sekulêre ekonom iese en linguïstieke m odelle tog ’n lesensw aardige
prikkel oor die konkrete situasie van godsdiensverandering gee. Die
verandering vind tans plaas in die ou kerke (in ongunstige sin) en in
die jon g er kerke (m ag dit wees in gunstige sin!).
Axel-Ivar Berglund; Church and culture change in a Z ulu tribal
com m unity. H ierdie buitelandse sendeling sien christianisering tegelyk as ’n proses van verw estersing soos dit in M apumulo in N atal
afspeel onder tipiese L utherse en Roomse gem eenskappe. Die gewone bevolking bestaan uit ’n m eer gesofistikeerde en ’n m eer tradisionele groep. Die kerke beoefen teenoor m ekaar „sheepstealing” .
O ënskynlik is d aa r ’n verskil tussen die twee kerkgem eenskappe
op te m erk (p. 48).
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D aar is egter ook baie groot ooreenstem m ing: dieselfde mense,
basies dieselfde evangelie, Sondagaanbidding, etiek, m etodes van
sending, hulpdienste, w esterse kleredrag. Die verskille tussen die
gem eenskappe word eintlik m eer d eu r die skole as deur die religie
na vore gebring. Die geleerde en Christen-Zulu raak onderskeie. Die
ontwikkeling gaan e e rd er na verw estersing as na C hristus toe. Hy
skryf dit toe aan die gebrekkige opleiding van die predikers vi^at
onder die m ense optree, die legalism e, die nuw'e elite-klas wat
„English-m en” (p. 62) vi^il wees, ens.
H endrik J. Moller: The church, culture change and the m eaning
of th e group. H ierdie re fe ra a t hou die soeklig m eer op die verstedelikte Bantoe. H ierdie m ens het die tradisionele k u ltu u rstru k tu u r
verloor en die kerk vorm ’n sekere plaasvervanger. Towery en kerk
vervul basies dieselfde behoefte. Hy gee gevolglik voorbeelde van
h ierdie groepsbelew enis, vandaar ook die behoefte om ’n kenteken
te dra, ens. Die groepsbew ussyn kan ook in groot geldelike offers
gevind vi^ord. Vanweë tradisionele opvattings word sentrale w aarhede
van die C hristendom dikwels nie verstaan nie. Die B antoe kan homself algehele verdorw enheid van die m ens byvoorbeeld baie moeilik
voorstel. Die opvattings van die stedelike B antoe-kerkganger kan
nog baie ooreenkom m et dié van sy landelike stam genoot. Die kerk,
skool en stad het egter die tradisionele patroon gebreek. Self het die
k erk en sy etiek, bv. t.o.v. die seksuele, weinig invloed en daar volg
’n m orele ineenstorting onder die stedelike Bantoe. D aar is v/einig
sterk persoonlike stru k tu re van vriendskap en ’n sterk behoefte aan
groepsgebonde verhoudinge. H ieruit vloei ook die groepsem osionalisme voort. In Johannesburg het nog baie min van ’n C hristelike
lev/ensbeskouing posgevat. Gevolglik m oet gelowiges w at w erklik veran d e r het op ’n besondere wyse in die kerk gebruik Vv'ord (p. 88).
Soos altyd bied die re fe ra te van ’n v/erkgem eenskap belangrike
en o riënterende leesstof en die sendingv/etenskap hou hom besig
m et ’n brandende aangeleentheid in Suid-Afrika vandag. Elke predik ant behoort hierdie w erk te lees, hom self te oriënteer en die vrug
d aarvan ook in aktuele prediking te laat deurvloei in die gem eente.
B .S.
Red. D. J. Bosch: G em eenteopbou in A jrika, Lux M undi-reeks
nr. 4. N.G. K erk Boekhandel, Posbus 245, P retoria. 137 bis. R2,70.
H ierdie publikasie bevat die re fe ra te gelew er tydens die vierde jaarkongres van die S.A. W erkgem eenskap vir Sendingw etenskap (1971).
Prof. C. W. H. Boshoff het in sy Die gem eente in die lig van
die S krif gewys dat gem eente-opbou hoë prio riteit m oet geniet teenoor die neiging om kerk tot sending te reduseer. Hy verwys na m eer
as 80 S kriftuurlike beelde om die d rieërlei verhouding van die
gem eente, nl. tot God, tot hom self en tot die w êreld, aan te toon.
Hy m aak die uiters tv/yfelagtige stelling op grond van Gal. 1 : 13
d at ’n to taal van lokale gem eentes ’n ekklesia vorm (p. 14). In die
lig van bv. die diepgaande eksegetiese studies van prof. W. J. Snyman
(w at Boshoff nie aanhaal nie) kan ’n m ens sy afleiding nie aanvaar
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nie. Vergissing in kerkbegrip kan „gem eente-opbou” beslissend beinvloed. Hy wys eg ter verdienstelik op die eenheid tussen gem eenteopbou en -konsolidasie en derhalw e kan sending nie van gem eenteopbou geskei word nie (p. 17 v.) en so bet hy ’n oog vir die kerk as
gem eente en die taak van die gelowige in gem eenteopbou. Hy m een
d at alle p luriform iteit nie noodwendig sonde is nie (p. 20). Teenoor
die tradisionele benadering dat God d.m.v. die kerk die w êreld bereik,
pleit hy daarvoor dat die w êreld in die sentrum gestel m oet word
in ’n verhouding God-wêreld-kerk. Dit is o.i. ’n valse probleem stelling
om dat kerk, w êreld en koninkryk (p. 25 v.) kom partem enteel naas
en teenoor m ekaar te staan kom soos die piëtism e dit graag gesien
het. Die K erk m oet tog reeds aanwesige „nuw e” w êreld wees en God
gee tog duidelik opdragte aan die gem eente t.o.v. die ou w êreld.
Die koninkryk word ook in die kerk (vgl. Son. 48 Heid. K at.) en
d.m.v. die kerk gerealiseer. H ierdie rasionele skem atism e van Godkerk-w êreld-koninkryk (p. 27) bring ’n ongelukkige skeiding tussen
die k erk en lewe in ’n rasionele askese asof „k erk ” iets wesenlik
buite w êreld of koninkryk is. Dit is onbegryplik. Sou „k erk ” bier
geïnstitusionaliseer en van die gem eente-wees en Christen-in-diewêreld-wees geskei word?
Dr. I. J. van d er W alt: G em eenteopbou in die N uw e A frika,
p. 29 V. G em eente en kerk word as sinoniem geneem , m aar die
re fe re n t m aak ’n gevaarlike teenstelling w anneer hy „gemeenteopbou” nie as die „subjektiew e groei in die geloofslew e” wil sien nie,
m aar as ’n „em piriese proses by die daarstelling van die kerk as
re su ltaa t van die sending en die verstew iging en uitbouing daarvan,
. . . sy selfstandigheid . . . ” (p. 29). H ierin kom m.i. ’n gevaarlike skei
ding tussen die wese van kerk wees (geloof, band m et C hristus) en
die openbaring daarvan in die kerk as in stitu u t na vore (die organisasie en sigbare verskyningsvorm ). Die re fere n t het verdienstelik
gewys op die sending gedurende die kolonialistiese e ra w at sending
m et kultu u ro pd rag (verw estersing) vereenselw ig en op die „individuele siel” toegespits het. D aarby was die sending v ersteu r deur die
hum anism e en m odernism e van die W este (p. 31). Die ingrypende
nadele w at die W esterse benadering op die jong kerke gehad het, die
slaafse navolging w at dit veroorsaak het, die oppervlakkige kerkvorming, ens. word oortuigend aangetoon. Hy handel m et insig en
begrip oor die „nuw e” situasie na die Tweede W êreldoorlog in ’n
A frika w at na skatting teen 1980 768 m iljoen m ense sal hê m et sowat
30% van die 768 m iljoen A frikane teen die ja a r 2000 in stede woonagtig. Die C hristendom is besig om die religie van die volke in A frika
te w ord en die kerk m oet hom aanpas m et sim patieke begrip vir
hierdie m ilieu en waak teen die neiging tot sinkretism e. Hy beklemtoon hoe noodsaaklik hoogstaande opleiding vir predikante in dié
verband is (p. 46). „Die eiesoortige kerkvorm ing is die taak van
die k erk van A frika self” (p. 50). D aar m oet m inder van ’n „sw art”
en „w it” k erk gem aak word en die kerk m oet sy eiesoortige selfstan
digheid binne die volkere-differensiasie soek (p. 55). H ierdie artikel
is baie lesensw aardig en am per onm isbaar om koers aan te dui.
Die p red ik an t in die ouer kerk m oet die beweging in die jonger
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kerke w aarneem . Persoonlik n et so ’n kritiese opm erking: die term
„nuw e” A frika in die onderw erp spreek my nie sterk aan nie. Moet
ons die „nuw e” in S kriftuurlike of politieke sin vertolk?
Drs. J. J. K ritzinger: Die gem eente en sy omgeunng, stel teenoor
Boshoff se skem a w eer die solidariteit van die kerk as ’n snit van
die w êreld. Hy benadruk hoe die Bybel bywoners, buitestaanders
en an d er rondom die gem eente ken. Die gem eente het ’n roeping
teenoor sy omgewing en die fenom enale vooruitgang van die kerk
in die eerste eeue m oet aan die kw aliteit van sy lewe toegeskryf word.
Gevolglik lê hy klem op die goeie w erke, m issionêre selfverloëning,
arbeidsetiek, bedagsaam heid, wysheid, sam ekom s van die gem eente,
ens. Die k erk m oet w erklik teenw oordig wees in sy omgev/ing.
Ds. J. M. Hofmeyr: Die geestelike vorm ing van die lidm ate in
die proses van gem eenteopbou. Hy toon aan hoe uit die kulturele
agtergrond negatiew e faktore soos groepskakeling, hiërargie, magie,
andersoortige sondebesef, wettisism e, ens. die vorm ing van gem eentes
strem . V erder w erk ou stam gebruike, gesinsverbrokkeling, staatsonderwys, m aterialism e, sekularism e en rasseverhouding kerkvorm ing
tee. By die jong kerke heers ’n swak sendingbew ussyn. Hulle neig
na ’n „am pskerk” m et oorbeklem toning van die besondere am pte,
gebrekkige kategese en getallejag. D aarna gee hy vanuit die Skrif
vorm ing as antw oord op die problem e. O nder die begrip verstaan
hy eintlik kategese in die wydste sin van die woord om kennis en
vertroue as w esenlike van die w are geloof na vore te bring. Hy
handel uiteindelik ook baie prakties oor hoe die gem eente tot g ro ter
deelnam e gebring kan word. Ons vind dit jam m er dat die kerkbegrip
so m aklik neig tot ’n klerikalistiese versm alling (w at H ofm eyr juis op
p. 80 V. wou afw ys). Hy sê: „Die kerk het die taak om hierdie voortgaande onderrig te beplan te lei deur dit te organiseer en die nodige
leerp lan te voorsien” (p. 89). Is die gelowiges nie ook kerk nie?
H ierdie artik el kan selfs predikante in die ouer kerke stim uleer om
’n goeie „opbou”-program op geestelike terrein aan te pak.
P. C. Snyman (W .J.-seun): ’n O ntleding van die prediking in die
N uw e T estam ent m e t die oog op die opbou van die kerk. Die re fe re n t
het oor dieselfde onderw erp gepubliseer In die Skriflig, nr. 16 en kan
dus d a a r nagegaan word.
Dr. M arkus B raun: The structures of the congregation in an urban
setting. V erstedeliking het gekom as ’n onontkom bare w erklikheid.
Die B antoe het derhalw e onverm ydelik m et die k u ltu u r van die blanke
te doen. R edding lê gevolglik nie in ’n teru g k eer na die verlede nie,
m aar in die toekom s (p. 127). Die toestand van die kerk onder die
stedelike Bantoe is donker. Die Bantoe m oet as „townspeople and fellowcitizens” aanvaar word. Die L utherse K erk volg nie sosiale en kul
tu rele p atro n e nie, m aar die stam verdelinge. D aar m oet liew er in
term e van die stad as geheel gedink word, indien die kerk in die
stad k erk wil wees (p. 132). Die basiese nood in die stad is om te
kom m unikeer, om m ekaar te ontm oet.
Die voordragte behandel die onderw erp „Gem eente-opbou” gerig
op die sendingsituasie en die jong kerke. Ons kan die publikasie
eg ter sterk aanbeveel by p redikante en persone w at dit goed bedoel
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m et die opbou van enige kerk van die Here. Dit bevat baie m ateriaal,
teologies en prakties, wat prikkel tot denke en dade.
B.S.
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