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I ~ B S T R A C T  

SMALL GROUP LVANGELISIM IN URBAN COMIMUNITIES 

Small group evangelism is examined as a complementary method to 

one-to-one evangelism and mass evangelism. This is a relational 

method of evangelism using small group dynamics in a biblical 

manner to evangelise unbelievers and assimilate new believers. 

On the basis of research on God's revelation in Biblical history 

and exegetical study it was concluded that (1) God's acts of 

redemption are usually not limited to individuals, but normally 

include people in primary groups; (2) people often come to faith 

in groups; and (3) believers cannot truly experience and act out 

their faith without having fellowship with other believers. 

Biblically, there seems to be sound fundaments on which to base 

small group evangelism. 

AS subject of evangelism the small group has the potential to 

motivate and equip members for evangelism, to activate and co- 

ordinate spiritual gifts and ministries for multi-dimensional 

service to each other and the unbeliever, and to be a magnetic 

force which draws unbelievers to Christ and his church. 

Evangelism should also be directed at people in primary groups as 

the object of ministry. By this the covenantal and collective 

dimensions of God's work of redemption is given it's rightful 

place in evangelism. 

The use of the small group and its relational context is an 

effective way to assimilate and nurture new believers as part of 

the local church. 

In order to make small group evangelism part of an overall 

strategy of the ministry of the local church, it is essential 

that as many members as possible should function as part of small 

groups. However, it is of great importance that effective church 

leadership and control should be exercised. 
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1.1 TERREINAFsAKENING EN PROBLEEMSTELLING 

1.1.1 STUDIE VAN DIE BESTAAN EN FUNKSIE VAN DIE KZEINGROEP 

D i e  b e t e k e n i s  e n  dinamika van d i e  k l e i n g r o e p  word vandag op 

a l l e r l e i  maniere bestudeer  en s e l f s  i n  laboratoriums nagevors 

(Barnard, 1979c:125-126; Van d e r  Walt, 1985:213) . D i e  gevolg i s  

d a t  daar  ' n  magdom kennis oor d i e  onderwerp bestaan.  D i e  s t u d i e  

van d i e  n u t ,  g e b r u i k ,  en dinamika van d i e  k l e i n g r o e p  v i r  

p s i g o t e r a p e u t i e s e  d o e l e i n d e s  h e t  eers w e r k l i k  i n  d i e  e e r s t e  

h e l f t e  van d i e  twin t igse  eeu begin (Dinkrneyer & Muro, 1979:28-29; 

Steyn & Uys, 1988:12; Vander Kolk, 1985:l-6) . Vandag word d i t  



1.1.2 ONTPERSOONLIKING VAN DIE KERK 

Die lede van die kerk as liggaam van Christus (1 Kor. 12 :27) en 

huisgesin van God (1 Tim. 3:15) is geroep om nie net in 

gemeenskap met God nie, maar ook met mekaar te lewe (Versteeg, 

1980:93-94). 'n Grootskaalse deformasie het egter sedert die 

derde eeu n.C. tot en met die Middeleeue plaasgevind en kerke se 

funksionering verontpersoonlik (vgl. Venter, 1972:43, 82; 

Simpson, 1992 :11; Girard, 1977 :128-131) . In plaas daarvan om van 
huis tot huis bymekaar te kom (vgl. onder andere Hd. 2:46, Rm. 

1 6 :  Film.:2), ontmoet lidmate mekaar in sale (groot 

kerkgeboue). Kerklike aktiwiteite vind grootliks by en rondom 

kerkgeboue plaas. 

In die plek van persoonlike kontak tussen gelowiges het 

onpersoonlike afstand gekom. Die kerke se belewenis van koinonia 

of deelgenootskap met mekaar in Christus het in baie gevalle 

gedef ormeer tot ' n onbekende, onbetrokke, vae band met mekaar . 
Die onpersoonlike aard van kerkwees het meegebring dat lidmate 

van die kerk vervreem en dat buitekerklikes (dit wi1 sB 

ongelowiges en mense wat van die kerk vervreem is) nie meer deur 

die lewe van die kerk aangespreek word nie. Institusionalistiese 

strukture dra daartoe by dat baie gemeentes probleme ondervind om 

die liggaam-van-Christus-model as Bybelse model van kerkwees in 

die praktyk te implementeer. (Vgl. De Klerk, 1979: 73, 82; Green, 

1970:207-223; Peters, 1971:145-167; Stevenson, 1986:82-83; 

Hendriks, 1992 :18-29) . 

Die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika (GKSA) staan in die 

protestantse tradisie van protes of reaksie teen dwalinge. Baie 

word gedoen om die leer en evangelieverkondiging binne die kerk 

suiwer te hou, maar In ware gerigtheid op evangelisering van die 

buitekerklike behoort nog uitgebou te word. Dit blyk onder andere 

uit die min literatuur wat tot dusver oor evangelisering van die 

ongelowige verskyn het. Die kerke gaan jaarliks in getalle 

gelykstaande aan twee tot drie gemeentes agteruit (vgl . Almanak, 



1990:49; Almanak, 1991:49; Almanak, 1992:49; Almanak, 1993: 96; 

Oosthuizen, 1993:36; Hendriks, 1992~19-24). 

Oosthuizen (1993:36) toon aan dat die GKSA in 1987 tot 1992 die 

volgende vermindering in blanke lidmaattalle gehad het: 

* 1987: 638; 

* 1988: 829; 

* 1989: 968; 

* 1990: 407; 

* 1991: 798; en 

* 1992: 772. 

Oosthuizen (1993:36) skryf hieroor: "Dit is 'n gemiddeld van 735 

per jaar. Hierdie tendens sal waarskynlik vir nog etlike jare 

voortduur. Die vermindering is hoofsaaklik te wyte aan een enkele 

faktor, naamlik minder kinders per gesin". Die toeskryf van die 

getallevermindering aan 'n verminderde biologiese aanwas in plaas 

van gebrekkige e v a n g e l i s e r i n g s a k t i w i t e e  verteenwoordig 

waarskynlik 'n algemene gesindheid en denkwyse van die GKSA. 

Tog is daar we1 gemeentes wat evangeliseringsaksies het. Die 

versorging en opvolging van mense wat met die evangelie bereik 

word, is egter 'n probleem. Daar is 'n dringende noodsaaklikheid 

dat kerke hulle strukture en evangeliseringstrategiet! moet 

reformeer sodat buitekerklikes so effektief moontlik 

gegvangeliseer, geassimileer en pastoraal bearbei kan word (vgl. 

1.2). Praktykgerigte studie in die verband blyk 'n saak van 

dringendheid te wees. (Buys, 1984a:149-151, 1991:139-146; Louw, 

1980: 165-173) . 

Evangelisering beteken volgens Kruger (1985:30) in die lig van 

die gebruik van die woord euangelizesthai in die Nuwe Testament 

primer "om Jesus (met a1 die weldade wat ons van Hom ontvang) mee 

te deel aan iemand wat Hom nie ken nie en nog nie in Hom glo 

nie". Dit is 'n omvattende definisie wat die problematiese 

onderskeid tussen "sending" (as evangelisering van heidene) en 



"evangelisasie" (as evangelisering van afgedwaaldes) vermy. 

Hoewel evangelisering ook die geestelike opbou van die gemeente 

in die oog het, is dit veral op getallegroei gerig. Getallegroei 

sal egter nie plaasvind nie as die metode van evangelisering nie 

effektief is nie. 

Die probleem met massa-evangelisering is dat die boodskap nie 

genoegsaam gePndividualiseer kan word nie. Aan die ander kant is 

die probleem met aangesig-tot-aangesig-evangelisering dat die 

persoon direk na sy bekering 'n lugleegte-ervaring het omdat hy 

geen ondersteuningsbasis het nie. Daarom se Peters (1971 : 158) "I 

am convinced that the most efficient method to preserve 

professions, and lead them to assurance and stability, is 

household evangelism1'. 

Gibbs (1981:260) stel, in die lig van n deeglike wereldwye 

studie oor menslike faktore wat kerke laat groei, die volgende: 

"In all my eleven years of itenerant ministry I cannot recall any 

growing church which does not encourage small groups". 

Gereformeerd-teologiese studies oor die benutting van die huis- 

of kleingroep is baie skaars. 'n Uitgebreide bibliografiese 

soektog het getoon dat daar a1 we1 navorsing oor die 

kleingroepbeginsel en -dinamika gedoen is. Die teologiese studies 

wat oor die kleingroepbeginsel handel, is egter primer op die 

pastoraat en kwalitatiewe gemeentebou gerig (Venter, 1972; 

Simpson, 1992; Vgl. ook Ludik, 1992; Wessels, 1982, Roux, 1991). 

Studies oor die benutting van die kleingroep om die ongelowige te 

evangeliseer, is skaars. Geen verhandeling of proefskrif wat 

hieroor voltooi is of in die proses van voltooiing is, kon in 

Suid-Afrika opgespoor word nie. 

Engelbrecht en De Wet (s.a.) het we1 'n studie oor kleingroepe as 

'n dinarniese sleutel vir kerkgroei gedoen. Hoewel hulle studie 

evangelisering van die ongelowige aansny, handel dit egter 

hoofsaaklik oor die bearbeiding van gelowiges. 



1.1.5 OMLYNING VAN NAVORSINGSPROBLEEM 

Teen die agtergrond van stagnasie en krimpende getalle is daar 

vandag by meer en meer gelowiges 'n soeke na nuwe gemeente- en 

bedieningsvorme. Volgens Ludik (1992:90) beleef gelowiges "die 

strukture van die kerk as belemmerend vir die kerk se 

verkondiging en beliggaming van die heil". Daar is 'n soeke na 

bedieningstrukture wat vir ons tyd doeltreffend kan wees. Daarom 

is dit noodsaaklik dat die benutting van kleingroepe vir 

evangelisering nagevors word. 

Vrae wat ontstaan, is byvoorbeeld: Is bediening deur kleingroepe 

Bybels? Kan mense in kleingroepe effektief gegvangeliseer word? 

Watter potensiaal bied kleingroepe om mense wat onlangs tot 

bekering gekom het, pastoraal te versorg? Kan evangelisering en 

pastorale versorging in en deur kleingroepe deel vorm van 'n 

bedieningstrategie in ' n gemeente, en hoe, indien wel? 

Die probleem wat in die lig van bogenoemde gestel kan word, is: 

Kan 'n stedelike gereformeerde kerk die kleingroep gebruik 

as evangelisering- en nasorgbasis om die buitekerklike 

effektief met die evangelie te bereik en pastoraal te 

versorg? 

Die terrein van hierdie studie word verder soos volg afgebaken: 
t dit is primer 'n studie in die Evangelistiek; 

* dit rig hom tot die problematiek van 'n stedelike 

gereformeerde gemeente; en 
* dit ondersoek spesifiek die waarde van die kleingroep 

as objek en subjek van evangelisering. 

DOELSTELLINGS 

Die doe1 van hierdie studie is: 
* om kleingroepevangelisering Skriftuurlik nader te 

f undeer; 
* om die praktyk en metode van kleingroepevangelisering 



te ondersoek; en 
* om breg riglyne vir kleingroepevangelisering daar te 

stel. 

1.3 HIPOTESE 

Die hipotese wat in hierdie studie gegvalueer gaan word, is: 

Kleingroepevangelisering kan effektief gebruik word as 'n 

dinamiese metode van evangelisering van die buitekerklike en 

versorging van die pas bekeerde. 

1.4 UITGANGSPUNTE EN METODE 

Die navorser handhaaf die basiese uitgangspunt oor die Bybel as 

gefnspireerde woord van God en daarom as gesagvol, noodsaaklik, 

betroubaar, genoegsaam en duidelik (Heyns, 1984:29; Feenstra, 

1981:lZ-24; Kruger, 1988:35). Gevolglik is groot dele van hierdie 

studie eksegeties deduktief en induktief van aard. 

Hierdie studie is hoofsaaklik 'n tetiese studie. Benewens die 

Bybel, word ook ander bestaande literatuur oor die onderwerp 

ontgin, krities ontleed en in die studie behandel, toegepas en 

gefntegreer. Tersaaklike historiese gegewens word ook 

verdiskonteer. 

Aanvanklik word deur 'n Bybels-eksegetiese en openbarings- 

historiese metode ondersoek of daar 'n Bybelse rasionaal vir 

kleingroepevangelisering bestaan. Verder word Bybelse beginsels 

vir kleingroepevangelisering vasgestel en gefnterpreteer. 

Vervolgens word die beginsels wat in hoofstuk 2 vasgestel is, in o o k  r s o e k  

e n  en t



In hoofstuk 3 word die potensiaal van die kleingroep om as die 

subjek en instrument vir evangelisering te fuksioneer, ondersoek. 

Praktiese metodes en tegnieke waarmee buitekerklikes binne die 

relasionele konteks van die kleingroep geevangeliseer kan word, 

word krities beskryf. 

Daarna word aangetoon hoe die kleingroep ook as objek vir 

evangelisering kan funksioneer. In hierdie hoofstuk word aangedui 

dat en waarom evangelisering nie individualisties op die enkeling 

gerig moet wees nie, maar ook op primere groepe. Die Bybelse 

beginsels van kleingroepgerigte evangelisering word in die lig 

van resente teologiese literatuur induktief en deduktief na die 

praktyk deurgetrek. 

In 'n volgende deel word die belangrike probleem van versorging 

van die nuwe gelowige ondersoek. In hierdie deel word in die lig 

van die vorige hoofstukke en resente literatuur oor die 

kleingroep ondersoek ingestel na die waarde en funksionering van 

die kleingroep in pastorale nasorg. 

In die voorlaaste deel word die bree lyne vir 'n strategie 

waarvolgens kleingroepevangelisering op die makrovlak binne die 

brel! raamwerk van die totale funksionering van die gemeente sy 

plek kan inneem, ondersoek. 

Die laaste hoofstuk vat die hoofpunte van hierdie studie kortliks 

saam, toon verwante navorsingsterreine vir moontlike studie aan, 

en maak 'n finale bevinding oor hierdie studie. 



I-IOOFS'I'UK 2 

'N SKRIF'I'UUHLIKE ONDERSOEK NA DIE HOL 

VAN DIE KLEIN(;ROEP 

TEN OPSI(;'I'E VAN EVANGELISERING 

INLEIDING 

Die doe1 van hierdie hoofstuk is om deur middel van 'n 

oorsigtelike openbaringshistoriese en eksegetiese studie vas te 

stel watter rol die kleingroep in die Skrii - veral in die Nuwe 
Testament - speel ten opsigte van evangelisering. Ten einde 
hierdie doe1 te bereik, word veral op die begrip o i k o s  as 

huisgroep en as vergaderplek vir 'n kleiner groep mense gefokus. 

Die vrae wat in hierdie hoofstuk beantwoord wil word, is die 

volgende : 

* Is daar 'n Bybelse rasionaal om die o i k o s  a8 

evangeliseringebasis in die bearbeiding van die 

buitekerklike te gebruik? 

* I n d i e n  d a a r  'n B y b e l s e  r a s i o n a a l  v i r  

huisgroepevangelisering is, is daar Bybelse beginsels 

waarvolgens hierdie soort evangelisering behoort te 

werk? 

rt Wat is die prinsipigle betekenis van die Bybelse 

gegewens vir die hedendaagse gereformeerde gemeente in 

sy historiese en kulturele konteks? 

2 . 2  BEPERKING TOT BEPAALDE SEMANTIESE VELDE 

Die begrippe o i k o s  en oikia word in die Nuwe Testament as 

sinonieme gebruik en dek feitlik dieselide sernantiese velde. Die 



woord oikos kom egter die meeste voor. (Goetzmann, 1976: 249) . 

In die letterlike sin word oikos gebruik om te dui op 'n fisies 

geboude struktuur in terme van 'n huis, woning, gebou of In 

tempel (Matt. 2:11, 7:24-27; Mark. 2:26, 7:30). Dit dui dus op 'n 

plek waarin mense woon of verkeer, en, in die geval van die 

tempel as "huis van God" (bv. Matt. 12:4; Luk. 6:4), op 'n plek 

wat God se teenwoodigheid simboliseer asof Hy daarin woon. (Vgl. 

Louw & Nida, 1988 : 81) . 

In die metaforiese sin van die woord kan oikos verskillende 

betekenisse he. Die volgende is die belangrikste: 

* die gesin, familie, of huishouding met bloedfamilie en 

slawe ingesluit (bv. Mark. 6:4; Joh. 4:53; Hand. 16:15, 

31, 34; 1 Kor. 1:16); 

t die volk en/of kerk as die huisgesin van God (Heb. 3:6; 

1 Pet. 2:5, 4:17; 1 Tim. 3:15); 

A 'n geslag of familielyn (Luk. 2:4); 

* die hemel as die "Vader se huis" (Joh. 14:2); en 

* die koninkryk van God (Joh. 8: 35) . (Louw & Nida, 

1988:113, 115, 131; Goetzmann, 1976:249; Michel, 

1975: 121-122) . 

Die aanverwante werkwoord oikodomeo (soms met prefikse) het i.n 

die Nuwe Testament, behalwe vir sy letterlike betekenis, naamlik 

om iets fisies te bou, ook 'n metaforiese gebruik. Dit kan 

beteken om die gemeente as die oikos van God op te bou op die 

fondament van Jesus Christus en die Woord wat van Hom getuig, met 

die gelowiges as lewende stene (Matt. 16:18; en meer spesifiek: 2 

Kor. 13:lO; Ef. 2:19-22, 4:12, 16; 1 Pet. 2~5). Hierdie "opbou" 

beteken die proses waarin die potensiaal van mense vermeerder 

word of hulle sterker en vaardiger gemaak word (Louw en Nida, 

1988 :74-75) 



Die fokus van hierdie studie is beperk tot die oikos as 

* primer In sosiale eenheid (groep mense) binne die 

samelewing en/of gemeente wat met die evangelie bedien 

is (bv. Hand. 16:31, 34; 1 Kor. 1:16); en 

k sekonder 'n plek van ontmoeting waar mense met die 

evangelie bedien is. 

2.3 DIE OIXOS AS MIDDEXSUNT VAN GELOOFSBELEWING 

IN DIE OU TESTAMENT 

2.3.1 Begripsbepaling 

Die Griekse woord oikos kom heelwat in die Septuaginta (LXX) voor 

as ,n vertaling van die Hebreuse woord bajit. Oor die algemeen 

beteken dit ' n gebou, paleis, of ' n tempel. Omdat Grieks en 
Hebreeus egter nie n afsonderlike woord vir die klein sosiale 

eenheid van die gesin het nie, word die woorde oikos (in die 

geval van die LXX) en bajit (in die geval van die Hebreeuse 

teks) ook gebruik om 'n huishouding (dit wil sB mense wat in 

dieselfde huis bly), en, selfs bregr, 'n familiegroep of stam aan 

te dui. 

In die metaforiese sin kan oikodomeo (lett.: om iets op te rig) 

in die LXX ook beteken om die volk van God op te bou of te 

herstel (vgl. Jer . 1 1 , 18: 9, 24 : 6), veral deur die woorde van 
die profete (Goetzman, 1976:247). 

2.3.2 Die "bestanddele" van die oikos as geloofsgemeenskap 

Floor (1983:41) dui oortuigend aan dat die huis- of oikos- 

formules, (bv. "met sy huis" of "met sy hele huis") in die Nuwe 

Testament nie iets ongewoon was nie. Dit het sy wortels in die Ou 

Testament, veral in die rituele taalgebruik van die 

besnydingsterminologie. Die volgende is belangrike voorbeelde: 

k "Ek en my huis" (Gen. 34 :30; Jos. 24 :15) . 



* "Jy en jou (hele) huisgesin" (Gen. 7:l; Deut. 14:26, 15:20, 

26:ll; Rigt. 18:25; 1 Sam. 2 5 ~ 6 ;  2 Kon. 8:l; Jer. 38:17). 
* "Hy en sy (hele) huis" (Gen. 12:7, 18:19, 36:6, 45:8, 50:7; 

Eks. 1 :  Lev. 16:6, 11, 17; Deut. 6:22; 1 Sam. 1:21 9:9, 

15:16, 19:42; 1 Kon. 17:7); 
* "Sy en haar huisgesin" (2 Kon. 8: 2) ; 

* "Julle en julle huisgesinne" (Gen. 45:18; Num. 18:31; Deut. 

12:7) . (Floor, 1983:41-42) . 

"Huis" beteken in a1 hierdie gevalle die huishouding bestaande 

uit vader, moeder en kinders van verskillende ouderdomme of 

leeftydsfases. Selfs ander lede van die familie asook die slawe 

en slavinne is as deel van die huishouding beskou. (Floor, 

1983:42, vry weergegee). 

2.3.3 Die belangrikheid van die oikos as geloofsgemeenskap 

* Reeds vroeg in die Ou Testament word die belangrikheid van 

die gesin beklemtoon. Van die begin af het God die mens 'n 

groeps- en verhoudingswese gemaak (Gen. 2:18-24). Die 

gesinslewe van Adam en Eva en die rol wat God en godsdiens 

daarin gespeel het, word breedvoerig in Gen. 4 beskryf. 

* Die vele geslagsregisters in die Ou Testament onderstreep 

telkens die feit dat God in sy handelinge wat deur die 

openbaringsgeskiedenis beskryf word, gesinne, families en 

hulle geslagte aan Hom verbind. Die eerste geslagsregister 

kom reeds so vroeg as Gen. 5 voor. 

* Wanneer God die sondige wereld met die sondvloed straf en 

verdelg, red Hy nie net Noag, die godvresende en regverdige, 

alleen nie, maar horn en sy hele huisgesin (Gen. 7: 1, 7, 13, 

8:16) . Hoewel niks oor Noag se seuns se verhouding tot God 
ges@ word nie, word uitdruklik gemeld dat ook hulle van die 

waterdood gered is. Reeds hier blyk dit dat God nie 

individualisties met enkelinge handel nie, maar dat sy 

redding bedoel is vir mense (veral gesinshoofde) en hulle 

gesinne. 



* Die verbond is ook nie net met Abraham alleen gesluit nie, 

maar met hom, as verbondshoof, saam met sy hele huisgesin en 

sy hele nageslag. As teken van die verbond moes a1 die 

manlike lede van sy huis besny word, die slawe ingesluit 

(Gen. 17: 12-13, 23, 27) . Niemand in die huishouding kon van 
die verbond uitgesluit word nie. Hieruit blyk die 

kollektiewe en huisgroepgerigtheid van God se 

verbondshandelinge waarmee Hy mense aan Hom bind. 

* Oor God se verbondshandelinge s@ Buys (1984a:22-23) na 'n 

studie oor die strukturele samestelling en kollektiewe aard 

van die verbond in die Ou Testament: "Die verbond tussen God 

en sy volk is nooit bloot individualisties nie. Dit is 

wesenlik deel van die struktuur van die verbond dat daar 

kollektiewe implikasies aan verbonde is sonder dat die 

persoonlike verantwoordelikheid van individuele gelowiges 

opgehef word1'. 

rt 'n Verdere opvallende aspek van die gesin of huisgroep as 

geloofsgemeenskap is die gesinslede se gemeenskaplike 

betrokkenheid by die Ou Testamentiese feeste. Die 

opvallendste is die pasga of paasfees wat deur afsonderlike 

of soms gekombineerde huishoudings gevier moes word (vgl. 

Eks . 12 : 3-4) . Die hele huishouding, van die jongste tot die 
oudste, moes daaraan deelneem. 

Op die groot versoendag, so skryf Lev. 16:6, 11 en 17 

uitdruklik voor, moes die hogpriester ook vir homself en sy 

huis versoening doen. Hieruit blyk die belangrike feit van 

sy eie deelwees van 'n gesin en familie. 

* Groot klem word in Deut. 6:l-9 op die verbondsonderrig in 

die huis gel@. Dit was staande praktyk in die Israelitiese 

godsdiensbeoefening dat die kind se godsdiensonderrig tuis 

gedoen word. Die toegewyde Israeliet het baie gedoen om sy 

kinders van God en sy handelinge te leer. Die huis was 

daarom ook 'n sentrum vir verbondsonderrig. Die boek Spreuke 



i s  ' n  g o e i e  voorbeeld  van o n d e r r i g  van ' n  vader  aan s y  seun.  

Hendriksen (1976:296) d u i  i n  s y  kommentaar op 2 T i m .  3:14-15 

t r e f f e n d  aan hoe omvattend d i e  I s r a e l i t i e s e  t u i s - o n d e r r i g  

was. 

* J o s u a  h e t  t e e n  d i e  e i n d e  van s y  l e w e  d i e  v o l k  v o o r  ' n  

keuse g e s t e l  oor  w i e  h u l l e  w i l  d i e n .  I n  J o s .  24:15 s@ hy: 

"ek en my h u i s ,  ons s a l  d i e  Here d ien" .  H i e r u i t  b lyk  d i e  

b e l a n g r i k e  f e i t  d a t  d i e  v a d e r ,  a s  hoof  van  d i e  h u i s ,  

b e s l i s s i n g s  v i r  d i e  h e l e  h u i s g e s i n  neem, ook waar d i t  oor  

ge loo f s -  en aanbiddingskeuses gaan.  

* Ragab, d i e  p r o s t i t u u t ,  word m e t  I s r a e l  se inname van J e r i g o  

m e t  haa r  h e l e  f a m i l i e  ge red  van God se oordee l  omdat sy  d i e  

manne wat J e r i g o  verken h e t ,  v e r s t e e k  h e t  ( J o s .  6 :2S) .  

Aan d i e  ander  kant  kom d i e  oo rdee l  ook oor  ' n  gesinshoof se 

sy  f a m i l i e  a s  gevolg van d i e  gesinshoof  s e  sonde.  ' n  Goeie 

v o o r b e e l d  h i e r v a n  i s  d i e  g e v a l  van  Akan wat van  d i e  

bangoedere geneem h e t  en a s  s t raf  s a a m  m e t  s y  g e s i n  g e s t e n i g  

i s  ( J o s .  7 :25 ) .  Die g e s i n  word a s  eenheid  g e s t r a f .  God se 

oo rdee l  en s t r a f  werk dus  ook, i n  ' n  s eke re  s i n ,  k o l l e k t i e f  

wanneer d i e  g e s i n  of hu isgroep  deur  d i e  hoof op s l e e p t o u  

geneem i s  i n  s y  sonde. Akan se geva l  kan ook vergelyk word 

met d i e  van d i e  fami l iehoofde  Korag, Datan, en Abiram w i e  se 

f a m i l i e s  as gevolg van h u l l e  sondes saam met h u l l e  ve rde lg  

i s .  Hieroor  s@ P e t e r s  (1971:lSO) t e r e g :  "Let it be  s a i d  i n  

a l l  s e r i o u s n e s s  t h a t  t h e  f a t h e r  i s  God's key t o  t h e  b l e s s i n g  

and c u r s e  t h a t  b e f a l l s  a fami ly" .  

x F a m i l i e s  e n  g e s i n n e  h e t  ook b e l a n g r i k e  r e l i g i e u s e  t a k e  

onderneem.  H i e r  kan  g e d i n k  word aan  d i e  d i e n s  van d i e  

p r i e s t e r f  a m i l i e s  of  kon ink l ike  p l i g t e  van d i e  konings en 

h u l l e  ges inne .  Opvallend i s  i n  Neh. 3 hoedat werkgroepe, w a t  

h o o f s a a k l i k  u i t  f a m i l i e -  e n  h u i s g r o e p e  b e s t a a n  h e t ,  d i e  

opbouwerk aan Jerusalem se mure v e r r i g  h e t .  



2.3.4 Gevolgtrekkings 

Die oikos was reeds in die Ou Testament 'n belangrike 

sosiale eenheid. Dit skep die agtergrond vir die 

belangrikheid van die oikos in die Nuwe Testament. 

Netsoos 'n fisiese gebou kan die oikos as sosiale eenheid 

ook geestelik opgebou of herstel word. 

Die oikos, as basiese sosiale eenheid, verwys na 'n groep 

mense wat tot dieself de huishouding behoort : vader, moeder, 

kinders en ander familielede, asook slawe en slavinne. 

Die oikos was in die Ou Testament ook 'n belangrike 

religieuse eenheid. 

God handel in die reel nie met die individu 10s van sy 

gesinslede en familieverbande nie, soos veral blyk uit die 

kollektiewe aard van die verbond. 

Mense word dikwels in eenhede van huishoudings gered of 

geoordeel. 

Die hoof van die huishouding speel 'n belangrike rol in die 

geloofsbelewing van die gesin as geloofsgemeenskap. 

Die huishouding kan ook as taak- of werkgroep belangrike 

take in die diens van God en tot opbou van sy volk (kerk) 

verrig . 

2.4 DIE OIKOS IN DIE LEWE EN BEDIENING VXN JESUS 

In die Nuwe Testament word die belangrikheid van die familie en 

gesin onverswak gehandhaaf. Ook in die lewe en bediening van 

Jesus blyk die belangrikheid van die huisgroep, kleingroep, en 

huis as geboustruktuur. 



2 . 4 . 1  Jesus se persoonlike band met sy eie aardse oikos 

Dwarsdeur die Evangelies word Jesus se band met sy familie en 

gesin aangedui. Hiervan is die volgende besondere voorbeelde: 

Die Nuwe Testament, soos dit vandag bestaan, begin met die 

familie (geslagsregister) van Jesus Matteus ( 1  1-17) en 

Lukas (3:23-28) doen groot moeite om Jesus se 

geslagsregister in detail te beskryf. 

Jesus word gebore as deel van In oikos en is as gevolg 

daarvan aan Josef en Maria gebind (Matt. 1 :la-25; Luk. 2:l- 

Die wyse manne bring hulle eerbewyse na die oikos toe (Matt. 

2:ll) * 

Die mense in Nasaret het Jesus geken as behorende tot die 

gesin (oikos) van Josef en Maria. In sy bedieningstyd het 

die mense in Nasaret oor Iiom opgemerk: "Is hy dan nie die 

timmerman se seun nie? Is sy ma nie Maria en sy broers 

Jakobus, Josef, Simon, en Judas nie? En sy susters, is hulle 

nie aha1 hier by ons nie?" (Matt. 13:55-56; vgl. ook Mark. 

6~3). 

In sy bedieningstyd het sy moeder en sy broers uit 

besorgdheid na Iiom kom soek (Matt. 12:46-49). 

Maria was ook teenwoordig by sy kruisiging (Matt. 27:56) en 

by die gebeure rondom sy opstanding (bv. Mark. 16:l e.v.). 

2 . 4 . 2  Jesus se bediening in die huise van mense 

Jesus se bediening geskied, behalwe in die openbaar, dikwels in 

die huise van mense: 

* Iiy het dikwels in die huise van mense tuisgegaan soos 

byvoorbeeld in die huis van Lasarus en sy twee susters, 



Martha en Maria (Luk. 10:38-42; Joh. 11:l-46). 

Hy het ook gereeld saam met mense maaltyd gehou in hulle 

huise en dan daarin 'n groot invloed uitgeoefen. So eet Hy 

by Levi, die tollenaar, wat later bekend was as die dissipel 

Matteus (Matt. 9:10), by die huis van die farise& (Luk. 

7:36), en saam met die Emmausgangers aan wie Hy Homself 

geopenbaar het na sy opstanding uit die dood (Luk. 24:28- 

30). 

Hy het heelwat wonders in huise gedoen: byvoorbeeld die 

opwekking van die dogter van JaPrus (Mark. 5:21-43), die 

genesing van die twee blindes (Matt. 9:27-31) en van die 

verlamde man (Mark. 2 :1-12) . 

Toe Jesus die dissipels op hulle eerste sending uitgestuur 

het, het Hy hulle spesifieke opdragte gegee oor hoe hulle by 

huise moes tuisgaan en op hulle ontvangs daar moes reageer 

(Matt. 10 : 11-14) , 

Jesus waarsku egter ook nugter dat 'n doelbewuste keuse om 

Hom te volg, mense in onguns by hulle huisgenote kan bring 

(Matt. 10 :34-39) . 

Jesus het mense in die algemeen, maar ook sy dissipels in 

die besonder, in huise onderrig (vgl. byvoorbeeld Mark. 2:l- 

2; Mark. 9:28, 33). 

2.4.3 Jesus se bediening tot geloof en redding van hele 

huishoudings 

Eksplisiete vermelding word ook gemaak van hoe Jesus se optrede 

geloof en redding in huishoudings teweeggebring het: 

* 'n Belangrike gebeurtenis is die wat Lukas in Luk. 19:l-10 

beskryf. In Jerigo ontmoet Jesus vir Saggeus, die 

hooftollenaar. Hy het so 'n brandende begeerte gehad om 

Jesus te sien, dat hy, omdat hy kort was, in 'n wildevyeboom 



geklim het. Toe Jesus hom sien, het Hy'vir Saggeus ges@: "Ek 

moet vandag in jou huis (oikos) tuisgaan" (v. 5). Ten spyte 

van die mense se weerstand teen sy besoek by so "'n sondige 

man", het Jesus by horn tuisgegaan. Na 'n gesprek tussen 

Jesus en Saggeus kon Jesus verklaar: "Vandag het daar 

redding vir hierdie huis (oikos) gekom . . .'I (v. 9) . 
Opvallend is dit dat Jesus verklaar dat daar redding vir die 

hele huis gekom het op grond van die geloof en bekering van 

die (een) gesinshoof. Die sterk ooreenkoms van die latere 

"hy/sy en sy/haar (hele) huis" wat tot geloof kom en gedoop 

word met hierdie Jesuswoord, is baie opvallend. 

* 'n Tweede uiters belangrike gebeurtenis is die genesing van 

die regeringsamptenaar se seun soos dit in Joh. 4:43-54 

beskryf word. Die regeringsamptenaar vra Jesus om sy seun te 

genees. Jesus laat hier 'n afstandswonder plaasvind: sonder 

dat Hy in die huis ingaan of kontak met die kind het, laat 

Hy die kind gesond word. Ons lees van die reaksie op die 

genesing in v. 54 "En hy en sy hele huisgesin (oikia) het 

tot geloof gekom". 

2 . 4 . 4  Jesus se bediening deur die twaalf dissipels 

* Hoewel die woord oikos n@rens gebruik word om die 

dissipelkring te beskryf nie, is die uitkiesing, toerusting 

en uitstuur van die twaalf (Mark. 3:13-19; Luk. 6:12-16) van 

groot belang. Jesus het by die twaalf dissipels begin en 

deur hulle die evangelie versprei tot aan "die uithoeke van 

die w@reldW. Deur hulle saamwees met Horn is hulle toegerus 

vir hulle evangeliseringstaak (Mark. 3 : 14) . (Barlow, 

1972:22; Hattingh, 1988 :2l3) . 

2 . 4 . 5  Gevolgtrekkings 

- Jesus se huislike of familiebande onderstreep die feit dat 

God in die Nuwe Testament nie die oikos wil ontwyk nie, maar 

juis daardeur en daarmee wil werk om sy heilsplan te vervul. 



- 

- 

- 

- 

2 . 5  

Die 

Die feit dat baie van Jesus se bedienings, naas sy openbare 

optredes, in huise en onder huisgroepe plaasgevind het, 

benadruk die belangrikheid wat die oikos vir Jesus gehad 

het. 

Jesus se invloed op hele huishoudings stel 'n belangrike 

voorbeeld van huishoudinggerigte of huisgroepgerigte 

evangelisering. 

Die belangrikheid van die evangelisering van die gesinshoof 

vir die heil en redding van die hele huis, word deur Jesus 

erken en deur sy bediening onderstreep. 

Jesus het in 'n kleingroep evangeliseringstoerusting gegee 

sodat Hy deur sy dissipels die destydse bekende wereld kon 

bereik. 

DIE 01x0s MET PINKSTER EN DAARNA IN DIE BOEK HANDELINGE 

boek "Die handelinge van die apostels" beskryf hoe God in 

Christus deur sy Gees met die kerk handel. Die wyse waarop die 

verheerlikte Here Jesus Christus (vgl. byvoorbeeld Hand. 1:1, 

2:36, 3: 6, 16) sy kerk laat groei en uitbrei het deurdat die 

evangelie in die krag en onder God se leiding wereldwyd versprei 

is, word weergegee (Du Plessis, 1985:217). Daarom is hierdie boek 

van groot belang vir die ekklesiologie en die evangelistiek. 

2.5.1 Die oikos as plek van ontmoeting in die boek Handelinge 

Die oikos as plek van ontmoeting word dikwels in Handelinge 

vermeld. Die gegewens wat hieronder vermeld word, beskryf die 

belangrikste ontmoetingsgeleenthede: 

2.5.1.1 Na die hemelvaart van Jesus kom die dissipels en 'n 

aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van 

Jesus, byeen. Die byeenkoms vind plaas in "die 

bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef" (Hand. 

1 3 ,  1933/54-vertaling) . 'n Bovertrek (huperoion) was, 



volgens De Villiers (l977:33), "'n kamer bo-op 'n huis, 

wat bereikbaar was met 'n trap aan die buitekant van 

die huis, en wat vir besondere byeenkomste soos studie, 

gebed, of ook vir die ontvangs van gaste gebruik was". 

Die vertrek was waarskynlik in die huis van Johannes 

Markus se ouers, waar Jesus die Nagmaal ingestel het 

(Mark. 14:15; Luk. 22:12; vgl. ook 2.5.1.8 oor die 

beskrywing in Hand. 12:12 van 'n gebedsbyeenkoms in die 

huis (oikia) van die moeder van Johannes Markus). 

In die lig van Luk. 24 :53 (waarvolgens die volgelinge 

van Christus by die tempel God geprys het) lyk dit asof 

hulle aan die byeenkomste by die tempel deelgeneem het, 

maar ook die ander tye in die huis se bovertrek byeen 

was om biddend die uitstorting van die Heilige Gees af 

te wag. Reeds hier is iets van die onderskeid tussen 

die grootgroep- of gemeente-byeenkoms aan die een kant, 

en die huisgroep- of kleingroepbyeenkoms aan die ander 

kant, duidelik sigbaar. 

2.5.1.2 Toe die Heilige Gees uitgestort is, het die geluid van 

iets soos 'n stormwind die hele huis (oikos) waar die 

volgelinge van Jesus byeen was, gevul (Hand. 2: 2) . 
Kommentatore soos Grosheide (1942:48) en De Villiers 

(1977:43-44) meen dat in die lig van die groot aantal 

mense wat die dag daar saamgekom het (Hand. 2 : 6), hier 

eerder die tempel as "huis van God" verstaan moet word. 

In die lig van Hand. 1:13-14 waarin die gelowiges se 

eendragtige saamwees in 'n bovertrek beskryf word (vgl. 

4.1.1), lyk dit egter of hier tog van 'n huisbyeenkoms 

sprake kan wees. Die skare nie-gelowiges (Hand. 2:6) 

kon heel moontlik buite rondom die huis kom saamdrom 

het. Daar is nie 'n aanduiding waarom die gelowiges op 

'n ander plek as die gewoonlike sou byeenkom om saam te 

bid nie. Verder, word die byeenkoms by die tempel in 

Hand. 2:46 met "en toi hieroi" van die byeenkomste in 

huise (kat' oikon) onderskei (vgl. 2.5.1.3) . 



2.5.1.3   and. 2:46 bied belangrike lig oor die 

godsdiensoefeninge van die vroeg Christelike kerk. 

Hiervolgens het daar behalwe die godsdiensbeoefening by 

die tempel, ook nog 'n tweede soort godsdiensoefening 

ontstaan, naamlik die huisbyeenkoms. Die huisbyeenkorns 

het bestaan uit die liefdesmaaltye en die viering van 

die nagmaal (De Villiers, 1977:65). Dit was 'n logiese 

ontwikkeling. Na Petrus se preek op Pinksterdag het 

3000 mense tot bekering gekom en hulle is by die 

gerneente gevoeg (Hand. 2: 41) . Tog doen Lukas baie 
moeite om die lewe, die gemeenskaplikheid en die 

koinonia van die gemeente te beskryf (Hand. 2: 42-47) . 
Koinonia in terme van die liefdesmaaltye en 

Nagmaalviering sou moeilik gereeld kon plaasvind met 'n 

gemeente van ver oor die 3000 mense. Daarvoor is huise 

en huisbyeenkomste gebruik. Die kleingroep- of 

huisgroepbyeenkoms moes beslis bygedra het tot die 

lewe, kwaliteit en groei van die gemeente. In v.47 word 

aangetoon dat die gemeente aangehou het om dinamies te 

groei . 

2.5.1.4 Volgens Hand. 5 :42 het die apostels ten spyte van die 

Joodse Raad se verbod om in die Naam van Jesus te 

preek, voortgegaan om dit te doen. Hulle het aangehou 

om in die tempel (grootgroepbyeenkoms) en in kleiner 

groepe by die huise (kat' oikon) te leer, en die 

evangelie te verkondig. Die evangelieboodskap wat hulle 

gebring het, was eenvoudig, naamlik dat "Jesus die 

Christus is". Die huis as plek het ' n belangrike rol 
begin speel in die evangeliseringsaktiwiteite van die 

kerk. 

2.5.1.5 Toe Saulus probeer het om die kerk uit te roei (Hand. 

8:3), het hy van huis tot huis (kata tous oikous) 

gegaan om mans en vrouens uit te sleep en in die tronk 

te gooi. Waarskynlik dui dit daarop dat die huis as 

geloofsgemeenskap so sterk geword het dat aanvalle op 

die grootgroep nie die groei sou kon smoor nie. Om die 



gemeente te kon bestry, moes vervolginge in die huise 

geskied. 

2.5.1.6 Volgens Hand. 9:11-19 is Paulus - die man wat die 
evangelie na die heidene moes neem - se wortelbekering 
afgerond in die huis (oikia) van Judas in Reguitstraat, 

Tarsus. Ananias moes hom daar die hande opl@ sodat hy 

weer kon sien (w. 11, 17), met die Heilige Gees vervul 

kon word (v. 17) en 'n werktuig kon word om die Naam 

van die Here uit te dra (v. 15). 

2.5.1.7 In Hand. 9:36-43 word vertel hoedat Tabita in die 

bovertrek (huperoion) van haar eie huis uit die dood 

opgewek is. Die wonderwerk het volgens 9:42 daartoe 

gedien dat die evangelieverkondiging bevorder is want 

"Die hele Joppe het hiervan gehoor, en baie mense het 

tot geloof gekom", 

2.5.1.8 Daar is ook gebedsbyeenkomste in huise gehou. 'n Goeie 

voorbeeld daarvan is die gebedsbyeenkoms in die huis 

van Maria, waarheen Petrus na sy bevryding uit die 

tronk gegaan het (Hand. 12 :12) . Hier is gelowiges uit 
die Jerusalemse gemeente weer in die huis van Maria, 

die moeder van Johannes Markus byeen (vgl. 2.4.1.1). 

2.5.1.9 Die egpaar Priscilla en Akwila hoor die begaafde - 
prediker Apollos, en neem hom by hulle, dit wil s@ in 

hulle huis, om horn noukeuriger te onderrig in die leer 

van God (Rand. 18:26). Hier word die huis 'n teologiese 

skool in die kleine sodat Apollos daarna nog beter kon 

evangeliseer (Hand. 18 : 27-28) . 

2 -5.1.10 Paulus het in Efese in die openbaar gepreek, maar ook 

die mense in hulle huise onderrig (Hand. 20:20) . Die 
openbare preek- en onderrigsentrum was volgens Rand. 

19:9 veral die saal van Tirannus. Paulus het dus in 

Efese naas sy openbare of grootgroepbediening ook 'n 

kleingroep- of eerder 'n huisgroepbediening gehad. 



2.5.1.11 In Troas het Paulus die Sondag voor sy vertrek tot 

middernag 'n huisgroepbyeenkoms gehou. Daar is nagmaal 

gevier (vgl. Grosheide, 1940 : 231) , saamgeget en Paulus 

het hulle toegespreek en die hele nag tot dagbreek toe 

bemoedig. (Hand. 20:7-12). 

2.5.1.12 Gedurende sy gevangenskap in Rome was Paulus onder 

huisarres in 'n huis wat hy gehuur het (Hand. 28:16, 

30). Hy het die geleentheid gebruik om van sy huis In 

evangeliseringsentrum (of 'n lanseerbasis vir die 

evangelie) (vgl. hfst. 5) te maak. Dit het hy twee jaar 

lank gedoen deur mense na sy huis te nooi en hulle dan 

te evangeliseer (Hand. 28:17, 30-31). 

2.5.1.13 Die evangelieverkondigers het gereeld by huise 

tuisgegaan om van daar af met die evangelie te kan 

opereer (Hand. 10:6, 16:15, 16:40, 17:5, 18:3, 21:8). 

2 . 5 . 2  Die oikos as sosiale eenheid in die boek Handelinge 

Die oikos of huishouding is baie dikwels as 'n sosiale eenheid 

gegvangeliseer. Dit blyk duidelik uit die gegewens hieronder: 

In Hand. 10 en 11 word die eerste beplande geleentheid 

vir huisevangelisering onder heidene beskryf. 

Kornelius, 'n hoofman oor honderd in die Italiaanse 

1 was 'n man wat saam met sy hele huishouding 

(oikos) baie godsdienstig was (Hand. 10:2, 7) . 
Waarskynlik het hy en sy huisgesin die Joodse godsdiens 

aangeneem (De Villiers, 1977:213). Dit was egter God se 

wil dat die evangelie aan hulle verkondig moes word en 

dat hy en sy hele huishouding (su kai pas ho oikos sou) 

gered moes word (Hand. 11:14). Petrus het hulle 

gegvangeliseer. Daarna het hy en en sy huishouding tot 

geloof en bekering gekom, die Heilige Gees sigbaar en 

hoorbaar ontvang en is hulle met water gedoop. 



Volgens Hand. 16:14-15 het die Here Lidia, die 

purperverkoopster, vir Paulus se prediking ontvanklik 

gemaak. As gevolg van haar geloof is nie net sy alleen 

nie, maar sy en haar huishouding (oikos) gedoop. Na 

alle waarskynlikheid was sy 'n weduwee en daarom hoof 

van die huis. Dit blyk byvoorbeeld uit haar uitnodiging 

aan Paulus en sy medewerkers om in haar huis oor te 

bly. Die feit dat die Here deur haar geloof die hele 

huisgesin bereik, is hier belangrik. Sy is die eerste 

Europese Christin en haar huishouding die eerste 

Christelike huishouding waarvan melding gemaak word. 

2.5.2.3 Die belangrikheid van huisgroepgerigte evangelisering 

as 'n apostoliese evangeliseringsmetode blyk baie 

duidelik uit die bekeringsverhaal van die 

tronkbewaarder van Filippi en sy huishouding (Peters, 

1971:152). Oor en oor word die woorde oikos en oikia in 

Hand. 16:30-34 herhaal. Toe die tronkbewaarder na die 

een nag se wonderbaarlike gebeure in die tronk vra wat 

hy moet doen om gered te word, was Paulus-hulle se 

antwoord: "Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, 

jy en jou huisgesin". Die evangelie is aan hom en a1 

die mense in sy huis verkondig (Hand. 16:32). Dieselfde 

nag is hy en sy huis se mense gedoop (Hand. 16:33) . 
Hierdie is dus 'n voorbeeld van onbeplande 

huishoudings- of oikos-evangelisering. 

2.5.2.4 In Hand. 18:8 word kernagtig gestel dat Krispus saam 

met sy hele huishouding tot geloof gekom het. 

2.5.3 Gevolgtrekkings 

Wit die voorafgaande (2.5.1 - 2.5.2) blyk die volgende: 

- Godsdienstige byeenkomste in huise was in die vroe& 

Christelike kerke baie algemeen. 

- Naas die grootgroepbyeenkomste by die tempel, in die 



sinagoge, en in openbare sale of plekke, was die 

kleingroepbyeenkomste in huise 'n belangrike 

bedieningstrategie, 

- Die huisbyeenkomste was saam met die grootgroepbyeenkomste 

vir die dinamiese groei van die vroeg Christelike kerke 

verantwoordelik. 

- In huise is onderrig en opleiding gegee, redenasies gevoer, 

eredienste gehou, gepreek, nagmaal gevier, saamgeeet, 

gebedsbyeenkomste gehou, en beplande (Hand. 10 : 22) sowel as 

onbeplande (16:32) evangeliseringsdienste gehou. 

- Die lewe in die gemeente en die evangelisering van en deur 

die gemeente is kwalik in te dink sonder die 

huisgroepbyeenkomste. 

- Buisgroepbyeenkomste is gehou wanneer 'n huishouding besoek 

is of wanneer mense na 'n huisgroepbyeenkoms genooi is. 

- Dit het dikwels gebeur dat hele huishoudings gegvangeliseer 

en gedoop is. Evangelisering was dus nie net op die individu 

nie, maar dikwels kollektief op die hele huishouding gerig. 

Die huisdope (waar 'n persoon en sy/haar huis gedoop is) 

onderstreep ook die kollektiewe aard van die verbond in die 

Nuwe Testament (vgl. Buys, 1984a:78-79) . 

- Die geloof en bekering van die hoof van die huis het 'n 

bepalende invloed op die geloofslewe van die hele 

huishouding uitgeoefen. 

2.6 DIE OIKOS IN DIE NUWE-TESTAMENTIESE BRIEWE 

Die Nuwe-Testamentiese briewe werp min bykomende lig op die oikos 

as evangeliseringsentrum. Tog word belangrike aspekte van 

huisgroepbediening verder uitgelig: 

2.6.1 Rom. 16:3-5, 1 Kor. 16:19 en 2 Tim. 4:16 dui, veral 



wanneer dit saam met Hand. 18:2-3 en 26 gelees word, 

daarop dat die egpaar Akwilla en Priscilla hulle huis 

voluit vir evangeliseringsdoeleindes gebruik het. 

Gemeentes het in hulle huise in Korinte, Efese en in 

Rome vergader. Hieroor s@ Green (1977~223): "it is 

clear enough that they had a warmth of faith in Jesus 

and love for him that led them to sacrifice privacy, 

security, finance, and even personal safety (on one 

occasion they risked their lives for Paul) in order to 

promulgate the Christian gospel. Homes like this must 

have been exceedingly effective in the evangelistic 

outreach of the Church". 

2.6.2 Floor (1978:49) wys daarop dat Paulus in sy brief aan 

die Romeine nerens van die gemeente te Rome praat nie. 

In hoofstuk 16 word egter we1 groete en ander 

boodskappe aan In aantal groepe of huisgemeentes gerig. 

Hoofstuk 16 onderskei tussen die kring van Priscilla en 

Aquilla (w. 3-5), die kring van Aristobulus (v. lo), 

die kring van Narcissus ( v l l )  die kring van die 

broers (v. 14) en die kring van die heiliges (of, 

volgens die 1983-Vertaling, "gelowiges"). Floor 

(1978:49) noem die moontlikheid dat Paulus die 

verskillende huisgroepe in Rome as 'n eenheid wou laat 

saamsmelt. 

Dit is opvallend dat Paulus in Rom. 16:5 van die 

, kleingroep wat in Priscilla en Aquilla se huis 
4-- 

byeenkom, as ' n gemeente praat. 

Ook in die stad Korinte blyk daar verskillende 

huisgemeentes te gewees het (Floor, 1978 : 49-50) . Die 
verskillende huisgemeentes was skynbaar met mekaar in 

stryd oor allerlei sake (vgl. byvoorbeeld 1 Kor. 1:lO- 

12) . 

2.6.3 As die teorie aanvaar word dat Filemon se huis in 

Kolosse was (Coetzee, s.a.:87; Roberts, 1984:118), is 



Kol. 4:15 en Filem. :2 insiggewend, Hiervolgens het die 

gemeentes in Kolosse by Filemon en in Laodisea by Nimfa 

se huise byeengekom. Tussen die twee huisgemeentes het 

daar skynbaar 'n sterk band en lewende interaksie 

bestaan (vgl . Kol . 4 : 15-16) . 

2.6.4 In die Nuwe-Testamentiese briewe is die sogenaamde 

huistafels (vgl. Floor, 1986:l) baie opvallend. 

Huistafels is leefreels wat gerig is aan die hele 

huishouding om almal in die huis tot eer van God te 

laat lewe . 

Die volgende is die bekendste huistafels: 

* Ef. 5:22-6:9; 
* Kol. 3:18-4:l; 
* 1 Pet. 2:13-3:7; en 
* 1 Tim. 2:8-15, 5:l-16, 6:l-2. 

Die struktuur van die huistafels toon redelik 

opvallende ooreenkomste. Gewoonlik is dit in die eerste 

plek op die huwelik (man en vrou) gerig, dan op die 

huisgesin (ouers en kinders), en daarna op die 

arbeidsverhoudinge (base en slawe). Die feit dat die 

huistafels in die briewe voorkom, toon aan hoe 

belangrik die lewe van die oikos vir die lewe van die 

ekklesia (gemeente) was. Wanneer Floor die 

belangrikheid van die huistafels vir die 

oikosgemeenskap bespreek, s@ hy dat die oikos die model 

en grondpatroon vir die ekklesia was. Die beweging was 

van die huisgemeenskap af na die gemeente, met die 

oikos as die primere geloofsgemeenskap en -@enheid. 

2.6.5 Die belangrikheid wat die lewe in die huis vir die 

gemeente gehad het (vgl. 2.5 hierbo) , word verder 
onderstreep deur die voorvereistes wat vir die 

ouderling en diaken gestel word. Sy huislike lewe onder 

andere moet onberispelik wees. In Ouderling moet getrou 

wees aan sy vrou, sy huis goed kan beheer, gesag oor sy 



kinders kan uitoefen en selfs sy kinders se lewens moet 

gelowig en voorbeeldig wees (1 Tim. 3:2 en 4; Tit. 

1:6,7). 

Die motivering vir hierdie vereistes word in 1 Tim. 3:5 

(in die Nuwe Vertaling) soos volg gemotiveer: "Immers, 

as iemand nie weet om sy eie huisgesin (oikos) te 

beheer nie, hoe kan hy dan die sorg vir die gemeente op 

hom neem?" . In Tit. 1:7 klink die motivering so: "'n 
Ouderling is irnmers 'n bestuurder van die huishouding 

van God". Vir hierdie laaste begrip het Paulus die 

woord "oikonomos" gebruik - 'n woord wat dikwels met 

"rentmeester" vertaal word. 

Die diaken moet eweneens in sy huishouding voorbeeldig 

optree (1 Tim. 3:12). 

Die afleiding kan hieruit gemaak word dat die Christen 

se huislike lewe vir hom 'n belangrike leerskool of 

kweekskool vir sy lewe in die gemeente behoort te wees. 

Eers wanneer hy sy gawes effektief in die oikos benut, 

sal hy in staat wees om dit in die gemeente te gebruik. 

2 Tim. 3:6 en 2 Joh. :lo-11 word gelowiges gewaarsku 

teen dwaalleraars wat hulle invloed in huise laat geld. 

Dit is dus duidelik dat dwaalleraars hulle valse leer 

in huishoudings verkondig het. 

- In die vroeg Christelike kerke is die huis as gebou dikwels 

gebruik as 'n evangeliseringsentrum. Daarvan is die huise 

van Priscilla en Akwila in Rome, Korinte en Efese goeie 
C 

voorbeelde . 

- Vera1 stedelike gemeentes het in verskeie huise 

bymekaargekom. 



- Die lewe in die oikos het in die vroee Christelike kerke 

groot klem ontvang. Gelowiges se lewe in die oikos was 'n 

belangrike maatstaf om te bepaal of hulle in die amp mog 

dien a1 dan nie. 

- Diens in die o i k o s  was 'n kweekskool vir diens in die 

gemeente . 

- Die gevaar van misleidende bediening in die oikos was 'n 

baie regle gevaar. 

2.7 BEOORDELING VAN BYBELSE GEGEWENS VIR VANDAG 

Bybelse gegewens kan nie klakkeloos op 'n hedendaagse 

gereformeerde stadsgemeente toegepas word nie. Daar is 

situasionele, kuturele, sosiale en historiese verskille tussen 

Bybelse en hedendaagse konteks wat in die toepassing van gegewens 

verdiskonteer moet word. 

Getz (1907:32-47) toon aan dat ten einde vorme en strukture van 

bediening wat vir 'n bepaalde konteks geskik sal wees, vas te 

stel, moet drie "lense" van interpretasie gebruik word: Bybelse, 

historiese en kulturele lense. Die Bybelse lens is in 2.1 tot 2.6 

uiteengesit. Hierdie inligting moet egter in die lig van 

historiese en kulturele ontwikkelinge geynterpreteer word. 

2.7.1 Historiese lyne met betrekking tot kleingroepe 

Die volgende historiese lyne is belangrik: 

2.7.1.1 Vroe4 Christelike kerk tot 380 n.C. 

* In Christus kry die tempel sy volle betekenis. Die Nuwe- 

Testamentiese gemeente is die heiligdom van God (vgl. 1 Kor. 

3:9, 16). Die fisiese tempel word in 70 n.C. verwoes. 

(Combrink, 1907:12) . 

* Christene is toegang en gebruik van die tempel en sinagoges 



ontse. Hulle het daarom nie groot geboue tot hulle 

beskikking gehad nie. (Floor, 1978:48). 

* Die kerk funksioneer die eerste vier eeue hoofsaaklik 

(gedesentraliseerd) in huise. Argeologiese getuienis dui 

daarop dat die eerste kerkgeboue eers vroeg in die derde eeu 

in gebruik geneem is. Hierdie kerkgeboue was gewoonlik in 

die vorm van huise waarvan die binnemure platgeslaan is 

(Girard, 1977:129; Green, 1977:194, 207-223; Ludik, 1992:50- 

52; Combrink, 1987 : 12;) . 

* Keiser Konstantyn verklaar in 313 n.C. die Edik van 

Verdraagsaamheid (godsdiensvryheid) . In 380 n.C. verklaar 

keiser Theodosius die Christendom as staatsgodsdiens. 

(Smitskamp, 1957 :289; Nauta, 1957 :245) . 

Die betekenis van Christenwees en kerkwees is hierdeur sterk 

belnvloed. Lyon et al. (1969:92) merk op "To be a Christian 

was henceforth a matter of law, not of religious 

conviction". 

2.7.1.2 Vanaf 380 v.C. tot voor die Reformaaie 

. 
* Historici verwys na hierdie tydvak (rofweg die vyfde tot 

vyftiende eeu n.C.) oor die algemeen as die donker 

middeleeue. Die disintegrasie van die Romeinse ryk, die 

opkoms van die kerklike mag, en die feitlike afwesigheid van 

privaatinisiatief kenmerk die middeleeue. (Lyon et al., 

1969: 95) . 

* Die verklaring van die Christelike godsdiens as 

staatsgodsdiens het groot getallegroei vir die Christelike 

kerk meegebring. Gevolglik was strukturele en 

organisatoriese aanpassings 'n noodwendigheid. Om die groot 

(Bybel- of evangelie-onkundige) massas wat tot die 

Christelike godsdiens toetree, geestelik te versorg, word 

kerkgeboue gebruik. Die klerus-leke-onderskeid ontstaan. 

Mense word toeskouers van godsdienstige seremonies en 



erdienste in plaas van aktiewe deelnemers. Die amp van die 

gelowige word ondergrawe en maak plek vir die klerus (veral 

biskop, priester en pous) . Alle inisiatief en leiding 142 by 
enkeles. Die groot massas bly onbetrokke. (Lyon et al., 

1969~128-132; Venter, 1972:43, 82; De Klerk, 1979b:14-24). 

* Die dinamiek van die huisgemeentes het verdwyn en plek 

gemaak vir massale byeenkomste (Venter, 1972:43). 

~t In die vyfde eeu het die kerk a1 meer die staatkundige mag 

begin oorneem. 'n Plaaslike en sentrale organisasie wat die 

pous as die sentrale kerklike oppermag erken, het ontwikkel. 

(Lyon et al., 1969:128) 

2.7.1.3 Die Reformasie 

Die sestiende eeuse reformasie van die kerk is voorberei 

deur die Renaissance wat die klem op die herontdekking van 

die klassieke waarhede, en die menslike waarde en inisiatief 

1 (D' Assonville, ongedateer : 4-6) . 

Met die Reformasie word die Bybelse waarhede herontdek 

(DrAssonville, 0ngedateer:l) . Met reg word weer klem op die 
amp van die gelowige gele (Van 't Zand, 1986:19-23). 

Luther het 'n groot probleem gesien in die sogenaamde 

naamchristendom. As oplossing hiervoor het hy die gedagte 

van kleingroepe, waarin Bybelstudie, gebed, sakramente, en 

Christelike dienswerk figureer, sterk voorgestaan. Die 

geloofs-onvolwassenheid van die Christene van sy tyd het dit 

egter onmoontlik gemaak om huis- of kleingroepe te 

organiseer. (Floor, 1978 :53-54) . 

As gevolg van lidmate se onkunde ten opsigte van die Bybelse 

leer is die klem (verstaanbaar) sterk op lering en 

woordverkondiging, wat hoofsaaklik in kerkgeboue plaasvind, 

gel&. Hierdie tendens het deurgewerk na die hedendaagse 

gereformeerde kerke (vgl. Hendriks, 1992:19-20, 23-24). 



2.7.1.4 Die Metodisme en Pietisme 

* Sedert 1738 maak John Wesley (die vader van die Metodisme) 

van sogenaamde "societies" of "classes" gebruik. In 

kleingroepies het gelowiges mekaar onderling opgebou en 

versterk. Die gedagte was om hierdeur die Anglikaanse 

staatskerk te vernuwe. Teenoor die ortodoksisme van die 

staatskerk het die kleingroepies godsdiensbelewing moontlik 

gemaak. (Van der Vyver, 1975~1-15). 

* Uiteindelik het daar konflik tussen die verenigings- of 

Metodistiese kleingroepbeweging en die amptelike staatskerk 

ontstaan. Na Wesley se dood (1790) kom daar in 1810 'n 

selfstandige Metodistekerk uit Wesley se Verenigings tot 

stand. (Van der Vyver, 1975:12) . 

* Hoewel daar binne die Metodistiese kleingroepe baie ondinge 

(soos Arminianisme, eensydige bekeringservarings, en 

moralisme) beklemtoon is, het dit vir baie God en sy 

verlossing in Christus as 'n werklikheid laat ervaar. 

Gereformeerde kerke kan hieruit leer dat kleingroepe met 

verkeerde praktyke en teologie, op die lange duur gevaarlik 

is. Die Metodistiese kleingroepe onderstreep egter die 

waarheid dat kleingroepe groot potensiaal vir 

godsdiensbelewing en uitlewing het. 

* Volgens Douma (1982:12) het die vaders van PiBtisme, Spener 

en Francke, teenoor die verstarde ortodoksie van die 

Lutherse kerk in die 17de eeu die klem gel@ op die 

Christelike vroomheid en godsdiensbelewing. In sogenaamde 

konventikels (of kleingroepe) is Bybelstudie gedoen. 

Buitekerklikes is nie deur rasionele argumentering nie, maar 

deur die warme liefde in die konventikel aangespreek. 

* Die Pigtisme het veral kritiek verduur as gevolg van sy 

eensydige klem op die vroomheidslewe wat nie berus op die 

genade van God nie. Die effek wat hierdie beweging met sy 

gebruikmaking van konventikels op Duitsland, Switserland en 



Nederland gehad het, was egter baie groot. (Van der Walt, 

1965:270-271) . 

* Die wanpraktyke binne Metodistiese en Pigtistiese 

kleingroepe het by gereformeerdes 'n weerstand teen 

kleingroepe ontlok. Die weerstand was veral gerig teen In 

"ecclesiola in ecclesia": die gedagte van die "ware kerk" 

(bestaande uit 'n klompie vromes) binne die kerk (wat 

grootliks uit sogenaamde naam-Christene bestaan) - en nie 

soseer teen die kleingroep as sodanig nie. Die gevolg is 

egter dat in 'n oorreaksie die spreekwoordelike baba 

verkeerdelik met die badwater weggegooi word (vgl. Floor, 

1978 :54) . 

x Uit die Metodisme en Pietisme kan veral die volgende ten 

opsigte van kleingroepevangelisering geleer word: 

i kleingroepe bied die geleentheid dat praktiese liefde 

aan mense gedemonstreer kan word; 

i Kleingroepe is 'n teenvoeter vir 'n verstarde 

ortodoksisme; en 

i Met In kleingroepbeweging kan 'n groot invloed op baie 

mense se lewens uitgeoefen word. 

Hoewel heelwat hedendaagse gereformeerde kerke op klein skaal van 

kleingroepdinamika gebruik maak, is die klem oor die algemeen 

steeds baie sterk op verkondiging en lering in kerkgeboue 

(Hendriks, 1992: 19-24) . 

Op die vraag of huisgemeentes (kleingroepe) vandag nog bruikbaar 

is, antwoord Floor (1976:52-56) bevestigend. Huis- of kleingroepe 

fasiliteer, volgens hom, koinonia, getuienislewering na buite en 

die funksionering van die amp van gelowige. Gesien in die 

historiese lig van wanpraktyke deur kleingroepbewegings, is dit 

belangrik dat kleingroepe integraal deel van die plaaslike 

gemeente moet bly en nie die eenheid van 'n gemeente in gedrang 



bring nie. 

Neighbour (1990 : 6, 404) bepleit 'n tweede Reformasie waarin die 

gelowige in die kleingroep (of huisgroep) sy amp as gelowige kan 

' uitleef. Volgens hom is die bedieningsvorme van die sestiende 

eeuse Reformasie oneffektief en nie in staat om die kerk te laat 

groei en gelowiges effektief te versorg nie. 

Anders as in die tyd van die Reformasie, is daar in die 

gemiddelde gereformeerde stadsgemeente genoeg mense wat in 'n 

kleingroep leiding behoort te kan gee. Lering aan die grootgroep 

op een sentrale plek deur een sentrale persoon word nie meer 

genoodsaak nie. 

Floor (1978:56) meen "Dit is duidelik dat die toekoms van die 

kerk in die huisgemeente 1@". Hy (1978:56-57) toon voorts aan dat 

in die tye van die Antichris en vervolginge kerkgeboue 

ontoeganklik sal word en huisgroepbyeenkomste die enigste 

alternatief sal wees. 

Die volgende kulturele werklikhede moet in ag geneem word: 

jl Die hedendaagse Westerse stadsmens is 'n vereensaamde mens 

met gebrekkige medemensverhoudinge. Hoewel hy behoefte aan 

interaksionele kommunikasie, geborgenheid en warme 

medemenslikheid het, is daar aan die ander kant 'n skuheid 

vir dieper medemenslike verhoudinge. (Barlow, 1972:24; 

Ludik, 1992:5; Venter, 1972:9-18; Louw, 1980:73; vgl. 3.4) . 

* Mense se lewens is vandag dikwels minder huis-georignteerd. 

Hulle is meer mobiel en daarom minder gebonde aan die 

(woon) huis as in Bybelse tye (vgl. Louw, 1980 :63-64) . 

* Behalwe in die huis as woon- en kuierplek, kom mense ook 

gemaklik in ander plekke soos in 'n kantoor, teekamer, 

restaurant of seminaarkamer byeen. Die huis is egter steeds 



die mees algemene kuierplek. 

* Die hedendaagse mens beleef, behalwe die netwerk van gesins- 

en f amilielede, ook nabye persoonlike verhoudinge met mense 

in netwerke van vriende, kollegas, bure en gemeentelede 

(Runyon, 1985:66-67). Mense is soms emosioneel nader aan 

vriende of kollegas met wie hulle gereelde kontak het, as 

hulle eie gesinslede. Die gesin bly egter steeds die 

belangrikste primere groep (Hendriks, 1992:95-96). 

* In die opvoedkundige, bedryfs- en psigoterapeutiese velde 

word kleingroepdinamika algemeen benut. Om soms in 

kleingroepe te funksioneer is vir meeste hedendaagse mense 

nie 'n totaalvreemde ervaring nie. (Barlow, 1972:35-38; 

Barnard, 197%: 125-126) . 

* Die sogenaamde Church Growth Movement het gevind dat wanneer 

hedendaagse mense (uit feitlike alle kultuurgroepe) binne 

hulle natuurlike groeperinge bearbei word, evangelisering 

beter resultate as ander bedieningsstrategieg oplewer 

(McGavran, 1965, 1980; Wagner, 1981, 1984; Buys, 1988; 

Peters, 1971:219). 

2.7.3 Interpretasie 

2.7.3.1 Funksies en vorme 

Getz (1987:32-46) toon aan dat uit Bybelse gegewens oor kerklike 

bediening die bedieningsfunksies en beginsels van die vorme 

onderskei moet word. Toegepas op hierdie studie beteken dit dat 

alvorens die bedieningsvorme oorweeg word, eers die pr<sipigle 
?. 

funksies wat dit moet vervul, vasgestel moet word. 

Die funksies (en beginsels) van die klein- of huisgroepe in die 

vroeg Christelike kerk blyk veral die volgende te gewees het: 

* Koinonia tussen gelowiges; 

* evangelieverkondiging aan gelowiges en ongelowiges; 

t onderlinge hulpverlening; 



* onderlinge geloofsopbou deur gebed en onderrig; 

* funksionering van gawes; en 

t getuienis na buite. 

. Die feit dat die kleingroep as bedieningsvorrn gebruik is, is nie 
voorskriftelik vir die hedendaagse bedieningspraktyk nie en word 

n@rens as 'n voorskrif aangedui nie. Die funksies wat egter deur 

kleingroepe vervul is, blyk we1 opdragte te wees. 

Die funksies wat in kleingroepe vervul is, sal na alle 

waarskynlikheid nie binne die grootgroep van 'n hedendaagse 

gereformeerde stadsgemeente heeltemal tot sy reg kan kom nie. 

Nie net die groot getalle nie, maar oak die wyse waarop gemeentes 

in grootgroepbyeenkomste funksioneer, bemoeilik onderlinge 

koinonia  en die ander funksies wat hierbo genoem is. 

2.7.3.2 Groeperinge langs natuurlike lyne 

Volgens Peters (1971:155) moet die kerk terugkeer na die Bybelse 

klem op die gesin as die mees basiese geloofsgemeenskap en 

sosiale eenheid van die gerneente. Alleen kerke wat gebou word met 

basiese sosiale eenhede is kerngesond en het volgens horn die 

potensiaal om te kan groei en te kan uitbrei. Hy (1971:1S5) s@ in 

die lig van Skrifgegewens oor die o i k o s  dat "Churches founded by 

families have the potential to flourish". 

Die o i k o s  as huisgroep was in Bybelse tye 'n natuurlike 

groepering van mense wat saarn bly, werk en leef. Die logiese was 

om in evangelisering hierdie natuurlike groeperinge te benut en 

mense daarbinne te bedien. Daar is egter ook voorbeelde van 

individue wat gegvangeliseer is (vgl. Joh. 3:l-21; Hand. 8:26- 

39) . 

Netwerke van intierne medemensverhoudinge en natuurlike 

groeperinge lyk vandag ietwat anders (vgl. 2.7.2; Runyon, 

1985:66-67)). Wanneer mense in natuurlike groeperinge (in plaas 

van as losstaande individue) geevangeliseer word, kan sulke 

groepe naas gesins- en/of familie-eenhede bestaan uit netwerke 



van vriende of kollegas. 

2.7.3.3 D i e  plek van b y e e n k o m s  

Waar sinagoges, die tempel, en groot geboue vir die vroeC 

Christelike kerk nie algemeen beskikbaar was nie, is groot 

vergaderplekke vandag in stede redelik beskikbaar. Ook in nuwe- 

testamentiese tye is groot geboue wat beskikbaar was, gebruik 

(vgl. Hand. 19:9-10). 

Vir onderrig- en erediensdoeleindes blyk kerkgeboue en 

grootgroepbyeenkomste steeds van groot waarde te wees. Vir 

politieke, kuns-, vermaak en opvoedkundige doeleindes word groot 

geboue in die westerse stadskultuur steeds alg%ieen gebruik. 

Kerkgeboue en grootgroepbyeenkomste is daarom nie totaal uit pas 

met die hedendaagse Westerse stadskultuur nie, en kan met groot 

vrug vir bepaalde fasette van kerklike bediening benut word. 

Kleingroep- en grootgroepbyeenkomste moet daarom nie teen mekaar 

afgespeel word nie. 

Om egter die spesifieke funksies wat huis- of kleingroepe in 

Bybelse tye vervul het (2.7.3.1), vandag binne kleingroepe te 

vervul, behels dat beskikbare en gemaklike vergaderplekke gebruik 

word. Kleingroepbyeenkomste kan in ' n huis, woonstel, meenthuis, 
of koshuiskamer plaasvind, maar andersins ook in 'n kantoor, 

teekamer, In redelik private plek in ' n restaurant, piekniekplek 
spreekkamer, klas-, seminaar- of lesinglokaal. 

2.0 SAMEVATTENDE GEWOLGTREKKINGS 

Uit die bespreking in hierdie hoofstuk het die volgende geblyk: 

- Die vroee Christelike kerk het 'n hoe premie op die oikos as 

basiese strukturele eenheid geplaas. 

- Naas die grootgroepbyeenkomste was daar ook huis of 

kleingroepbyeenkomste waarin die evangelie bedien is. Dit 



was in die oikos waar Christene hulle Christelike eienskap~e 

asook gawes en vaardighede ontwikkel het sodat hulle daarmee 

in die gemeente kon dien. 

- Huise, as vergaderplek vir kleingroepbyeenkomste, is gebruik 

vir evangeliebediening aan gelowiges en ongelowiges, 

gebedsbyeenkomste, prediking, onderrig, koinonia, 

nagmaalviering, doop, saameet, en onderlinge hulpverlening. 

Die welsyn van die gemeente het grootliks afgehang van wat 

in die gelowiges se huise en by huisbyeenkomste gebeur. 

- Die huishoudinggerigte evangelisering het tot 'n groot mate 

bygedra tot die dinamiese groei van die vroeB Christelike 

kerk. Die evangelisering van die hoof van die huisgroep was 

gewoonlik die evangeliseringspoort na die hele huisgroep. 

- Naas die bediening van die evangelie in die grootgroep en 

aan individue, behoort kleingroepevangelisering deur In 

gereformeerde stadsgemeente sy regmatige plek in te neem. 

Dit is nie die enigste Bybelse wyse van evangelisering nie, 

maar 'n vorm van evangelisering wat Bybelse beginsels vir en 

funksies van evangelisering op In unieke manier 

verdiskonteer. 

- In sy heils- en verbondshandelinge werk God nooit bloot 

individualisties met die mens nie. In die reel, eerder as 

die uitsondering, werk Hy met die mens kollektiewelik in sy 

natuurlike groepsverband. Kleingroepevangelisering moet 

hierdie dimensie van God se heilshandelinge soos volg 

verdiskonteer: 

* Erken en maak gebruik van interpersoonlike en 

relasionele dinamika. 

* D i e  lewenswyse van en koinonia tussen 

kleingroeplede werk mee tot die verkondiging van 

d i e  e v a n g e l i e  e n  t r e k  m e n s e  n a  d i e  

kleingroepbyeenkomste aan. 



* Kleingroepevangelisering kan inspeel op die 

hedendaagse mens se behoeftes aan gemeenskap en 

geborgenheid. 

* Byeenkomste kan in enige gemaklike geskikte lokaal 

wat interpersoonlike kommunikasie bevorder, 

plaasvind. Die woonplek van mense bly waarskynlik 

nog steeds die mees natuurlike. 

A Rig evangeliseringsaktiwiteite op natuurlike 

groeperinge van mense. 

* Dit is van groot belang om die hoof van die huis 

of groep met die evangelie te bereik. 

* 'n Belangrike doelwit is om die evangelie in die 

netwerke van medemensverhoudinge te laat deursuur. 

In die lig van die Skrifgegewens, die vraagstukke in die kerklike 

praktyk en die huidige kulturele en historiese konteks, staan dit 

vas dat ons hier te doen het met 'n sleutel wat groei in 

kwaliteit en kwantiteit vir gemeentes kan oopsluit. 

Op die vrae wat aan die begin van die hoofstuk gevra is, kan soos 

volg geantwoord word: 

* . Daar is 'n duidelike Bybelse rasionaal om die kleingroep as 

evangeliseringsbasis i n  die bearbeiding van die 

buitekerklike te gebruik. 

* Die Skrif gee belangrike basiese beginsels waarvolgens 

kleingroepevangelisering behoort te werk. 

* Die funksies wat in die vroeQ Christelike kerk deur 

kleingroepe v e m l  is, is van prinsipiele betekenis vir 

hedendaagse gerefoxmeerde stadsgemeentes. Kleingroepe is 'n 

effektiewe bedieningstrategie om hierdie funksies te v e m l .  



EKSKURS OOR D I E  BEGRIP KOINONIA 

Uit die behandeling van oikos as huis- of kleingroep en as plek 

waar 'n groepie mense saamwoon of vergader, blyk telkens dat 

koinonia met kleingroepe geassosieer word (vgl. 2.5.1; 2.7.3.1) . 
Daarom word hier gepoog om die betekenis van koinonia vas te 

stel. 

Louw en Nida (1988:446, 569) toon aan dat die begrip koinonia 

veral twee semantiese velde het: 

* "Associate": waar koinonia "an association involving 

close mutual relations and involvement - 'close 

association, fellowship'" beteken; en 

* "Possess, Transfer, Exchange" : waar koinonia onder die 

subdomein "Give" val. Hier beteken koinonia as 

selfstandige naamwoord "that which is readily shared - 
'willing gift, ready contribution' " en as werkwoord 

(koinoneo) "to share one's possessions, with the 

implication of some kind of joint participation and 

mutual interest - 'to share"'. 

Kortliks gestel, koinonia druk die proses uit waarin mense wat 

met mekaar iets in gemeen het, met mekaar relasioneel assosieer 

en van hulleself en hulle besittings met mekaar deel. Jesus 

Christus is die gemeenskaplike faktor tussen Christene, wat 

koinonia moontlik maak sodat hulle met mekaar kan en wil deel, 

assosieer, en interaksioneel verkeer (vgl. Simpson, 1992 :2; 

Burger, 1991: 99) . 

Volgens Simpson (1992 :3) is die Christelike lewe "'n persoonlike 

koinonia of deelname aan Christus". Die koinonia in Christus maak 

die koinonia met medegelowiges in die liggaam van Christus 

moontlik en noodwendig. Naas die objektiewe, institusionele of 

vorrnlike komponent, het die kerk ook 'n relasionele komponent. 

Volgens Hendriks (1992 : 93) beskryf koionia "die wese van hierdie 



verhoudings" in die gemeente. 

Die komrnunikasie van die Christelike geloof kan op verskillende 

maniere plaasvind. Klassiek is die vyf onderskeidinge, naamlik 

kerugma, marturia, leitourgia, diakonia, en koinonia. Met 

kleingroepevangelisering moet a1 hierdie gestaltes verdiskonteer 

word, met besondere klem op koinonia. 



HOOFSTUK 3 

D I E  KLEINGROEP AS EVANGELISERINGSUBJEK 

3.1 INLEIDING 

3.1.1 Agtergrond 

Louw (1980:165-166) beweer op grond van 'n studie oor die 

stadsmens "dat die hedendaagse mens nie meer met 'n buitengewone 

evangelisasieprojek of ' n spesiale veldtog bereik kan word nie, 
Die stadsmens soek nie na iets buitengewoon-aantrekliks of iets 

spesiaal-toegespits nie, maar na iets eg-persoonliks. Na iemand 

of 'n groep wat die vervreemde mens weer sal raaksien en 

identiteit sal teruggeer' . 

Volgens Venter (1972:24-25) kan die huis- of kleingroep op 

hierdie relasionele en gemeenskapsbehoeftes van die hedendaagse 

mens inspeel. 

Die kleingroep as evangeliseringsubjek is volgens Saunderson 

(1990:622) "a restricted number of people in a smaller group who 

- through group communication, interaction, and association - 
share a mutual evangelism motive". Hy (1990:621) onderskei tussen 

groeigroepe (vir persoonlike geloofsgroei) en taakgroepe (wat 

b e p a a l d e  t a k e  s o o s  e v a n g e l i s e r i n g  v e r r i g ) .  D i e  

evangeliseringsgroep is dan bloot 'n taakgroep wat poog om deur 

die groeplewe mense te evangeliseer. 

Neighbour (1990) verskil hiervan. Hy (1990:239) praat van 

kleingroepe as "shepherd groups" en stel dat "reaching out to the 

unbeliever is as important to the life of the effective shepherd 

group as is edification. No true discipleship or spiritual growth 

will occur among Christians who are not involved in ministry to a 

broken world". Hiervolgens behoort elke lidmaat in ' n gemeente 
deel van 'n kleingroep te wees en een dimensie van so 'n 



kleingroep is dan om ongelowiges in die groep in te trek en te 

evangeliseer. 

Koewel daar tussen hulle klem- en strategiese verskille is, 

onderstreep sowel Neighbour (1990:217) as Saunderson (1990:623) 

die feit dat huisgroepe 'n uitstekende medium bied om ongelowiges 

te evangeliseer. 

3.1.3 Doe1 van die hoofstuk 

In hierdie hoofstuk word gepoog om die volgende vrae te 

beant woord: 

* Watter potensiaal het die kleingroep om as subjek vir 

evangeliaering van ongelowiges te kan funksioneer? 

* Op watter wyse kan die kleingroep funksioneer om as 

aubjek vir evangelisering op te tree? 

3.2 PRINSIPIBLe ORIBNTERING 

Alvorens die potensiaal van kleingroepevangelisering ondersoek 

kan word, is dit nodig dat die toepaslike prinsipi4le lyne getrek 

word. 

3.2.1 Gelowiges op grondvlak as evangeliseringsubjekte 

Getuienislewering en uitreiking na die ongelowige naaste is nie 

net die taak van enkele deskundiges in die kerk nie, maar die 

roeping van die hele gemeente (vgl. byvoorbeeld Kol. 4:5-6; 1 

Pet. 2:12 en 1 Pet. 3:15 waarin gelowiges opgeroep word om in 

woord en daad getuigend onder buitekerklikes te lewe) . Hierdie 
belangrike taak is deel van die amp as gelowige (Buys, 1984b:g- 

11). Die vroel! Christelik kerk blyk volgens die boek Die 

Handelinge van die apostels hiervoor die voorbeeld te wees. As 

illustrasie dien Hand. 8:4 wat beskryf dat toe die gelowiges as 

gevolg van vervolging uitmekaar gejaag is, hulle "so ver as wat 

hulle gegaan het, die evangelie verkondig" het. 



Buys (1906:4) stel die getuienisroeping van elke gelowige op 

treffende wyse: "Elke ware gelowige moet weet en bely: 'Ek is 

gered om ander te red! ' " . 

Daarom s@ Sweazey (1978:40) "To see the whole church as the 

evangelist can correct the ruinous old misconception of 

evangelism as a special activity, for special people, at special 

times, and make us recognize that it is a normal activity, for 

all the church people, all the time". 

Evangelisering van ongelowiges beteken nie bloot om In evangelis 

of begaafde prediker oor te nooi om sogenaamde 

"evangelisasiepreke" te hou, om 'n paar lidmate opleiding te gee, 

'n evangelisasie-aksie of om 'n evangelisasiekommissie in die 

gemeente te h@ nie. Dit is 'n voortgaande aktiwiteit waaraan elke 

lidmaat deel moet he. Elke lidmaat moet bewus gemaak, toegerus, 

gemotiveer en gemobliseer word vir sy/haar getuienistaak. 

Omdat elke lidmaat evangeliserend moet lewe, is die logiese 

afleiding dat daar waar Christene in kleingroepe bymekaar kom, 

evangelisering deel van die werksaamhede behoort te wees - hetsy 
deur individuele lede of korporatief as kleingroeplede 

gesamentlik. 

In 1 Kor. 9:23 verduidelik Paulus dat hy alles ter wille van die 

evangelie doen om self deel te kan h@ aan die vrug daarvan. Na 

aanleiding van Paulus se woorde verduidelik Van der Walt (1985: 

82) die vrug van evangelisering soos volg: "Wie die evangelie 

deurgee, ontvang self so baie. Stilstaande water word 'n moeras. 

Stromende water bly helder en skoon. Die mens en die kerk (of 

kleingroep - JWO) wat na binne leef, raak twissiek en onvrugbaar. 
Maar waar die evangelie uitgedra word, ontvang die draer self 

veel vrugte" . 

3.2.2 Evangelisering met die regte gesindheid 

Onsuiwer gesindhede en motiewe kan stremmend inwerk op die 



evangeliseringstaak van die kerk (vgl. Fil. 1:15-17; 1 Tes. 3:2- 

7). Evangelisering behoort egter plaas te vind met 'n gesindheid 

van onder andere liefde, dankbaarheid en gehoorsaamheid teenoor 

God. 

Mense wat God se liefde in hulle lewens ervaar en self geleer 

het om Hom lief te he, streef dankbaar daarna om sy opdragte te 

gehoorsaam (vgl. Joh. 14 : 15; Ef . 2 :lo) . n Christen lewe onder 

die heerskappy van Christus en sy Gees (Rom. 8:9, 14; vgl. ook 

Gal. 5:16; Rom. 6:12-13, ) en wil (moet) God se opdragte om die 

evangelie te verkondig (vgl. 3.2.1) , gehoorsaam. Dit behoort vir 
'n Christen onmoontlik te wees om oor die verlossingsboodskap 

stil te bly nadat die krag en heerlikheid daarvan in sy lewe 

werklikheid geword het (Hand. 4: 19-20; Rom. 6 2 Kor. 5:11, 

14) . Met ander woorde, 'n geestelik-lewende gelowige ervaar 'n 

innerlike begeerte en dankbaarheid wat hom/haar daartoe dryf om 

die evangeliseringsopdrag te wil uitvoer - hy/sy kan eintlik nie 
anders nie (vgl. Van Peursen, 1948 : 141) . 

Die motief tot evangelisering is dieper as In blote 

gehoorsaamheid aan ob jektiewe obdragte. Uit liefde vir God (oor 

Wie se eer dit gaan) en vir die naaste (oor wie se redding dit 

gaan) wil die gelowige die evangelie verkondig in woord en daad. 

Sonder bogenoemde gesindheid sal die motivering tot 

evangelisering spoedig afneem as die eerste struikelblokke en 

terugslae op die pad ontmoet word. Die moontlikheid bestaan 

verder dat gelowiges perspektief op hulle getuienisroeping kan 

verloor. Verkeerde motivering tot en perspektief op 

evangelisering kan halfhartigheid, eie-ek-gerigtheid, en/of 

verkeerde, oneffektiewe en selfs skadelike metodes van 

evangelisering tot gevolg he. 

3.2.3 Evangelisering as 'n kommunikatiewe aktiniteit 

Evangelisering (Grieks: euangelizomai) is 'n aktiwiteit waarin 

die boodskap van God se liefde in Christus so gebring word dat 

dit die lewe van die hoorder raak (vgl. Rom. 1:16-17; 1 Kor. 



2:14-17). Daarom kan met reg ges@ word da't evangelisering 'n 

kommunikatiewe aktiwiteit is. Drie hoofelemente van kommunikasie 

is: 

(1) die kommunikator, sender, of bron, en in die geval van 

evangelisering, die evangeliseerder (S) ; 

(2) die boodskap (B); en 

(3) die ontvanger of reseptor (R) . 

Die kommunikasieproses kan diagrammaties soos volg voorgestel 

word : 

S - B - R  (aangepas uit Nida, 1981: 1). 

Die diagram hierbo is baie simplisties. Meer volledig kan 

kommunikasie van die evangelie soos volg voorgestel word: 

S = Sender 

B = Boodskap 

R = Reseptor 

e = enkodeer 

d = dekodeer 

PA/ I I .  I 
steunngs 

(Oorgeneem en aangepas uit Nida, 1972: 310.) 

Hierdie kommunikasiemodel van Nida kan op evangelisering van 

toepassing gemaak word. Die sender (S) is die evangelis. Hy poog 

om die boodskap (B) van God se liefde in Christus aan die 

reseptor (R) - die buitekerklike of ongelowige - te kommunikeer. 
Sowel die sender as die reseptor enkodeer (formuleer) en dekodeer 

(analiseer en interpreteer) boodskappe. 



Die reseptor ontvang in alle verbale kommunikasie ten minste twee 

boodskappe. Die B wat met 'n vaste lyn op die diagram aangedui 

word, dui op die boodskap wat die woorde self sein. Die B met 'n 

stippellyn dui op die sogenaamde paralingufstiese boodskap wat 

byvoorbeeld deur gebare, gesigsuitdrukking, liggaamshouding en 

stemtoon gesein word. 

In die geval van evangelisering, stel Buys (1991: 93) dat die 

grootste persentasie van die kommunikasie paralingufsties 

geskied. Hy meen die woorde dra 7% van die boodskap, terwyl die 

stemtoon 38% en die gesigsuitdrukkings, gebare, liggaamstaal en 

bewegings 'n verdere 55% van die boodskap dra. Hieruit blyk 

duidelik dat evangelisering wat op die gesproke woord alleen 

konsentreer, menslik gesproke 'n baie groot kans tot mislukking 

het . 

Arnold (1992:164-167) onderskei ook nog verder tussen die 

subjektiewe en objektiewe boodskap. Die subjektiewe boodskap 

beteken dat die evangeliseerder in woord en daad getuig van 

Christus en Christus se liefde in sy (die evangeliseerder se) 

lewe. Die objektewe boodskap bring die evangelie as objektiewe 

boodskap, naamlik: 

* Ons is sondaars; 

A Ons het Christus en sy verlossing nodig; en 

* Ons moet reageer op Christus (Horn as Verlosser en Here 

aanneem) . 

Die kanaal is die medium of middele wat gebruik word om die 

boodskap in 'n bepaalde vorm by die reseptor te bring. Dit is in 

evangelisering belangrik dat sover moontlik taal- en nie-verbale 

media waarmee die reseptor gemaklik is, gebruik sal word. 

Steurings (noise) is enigiets in die omgewing (ekstern- 

fisiologies) of in die reseptor self (intern-psigologies) wat 



steurend op die boodskap kan inwerk. Die ge1ui.de van 'n 

televisie, radio, of kind kan die aandag van die boodskap aftrek 

en versteur. As die reseptor emosioneel probleme ondervind, kan 

dit sy vermoe om die boodskap te hoor (positief of negatief) 

befnvloed. 

'n Verdere belangrike faset van kommunikasie is terugvoer. Die 

reseptor dekodeer nie net die boodskap wat die sender kommunikeer 

nie, maar enkodeer (bewustelik of onbewustelik) self ' n boodskap 
terug na die sender. Terugvoer befnvloed die sender in sy verdere 

kommunikasie. Nida (1972:312) onderskei drie soorte terugvoer: 

* Die eerste soort terugvoer is die onmiddejike reaksie. 

So sal die reseptor, byvoorbeeld wanneer die spreker 'n 

woord verkeerd uitspreek, op die oomblik 'n bepaalde 

reaksie toon. 

* Die tweede soort is langdurige reaksie op wat ges@ 

word. Die reseptor sal byvoorbeeld wys hy luister na 

wat die evangeliseerder s@. 

* Verder is daar ook geantisipeerde terugvoer. Die sender 

(evangeliseerder) voorsien die reaksie wat die reseptor 

op die boodskap sal he. 

Met reg 1@ Buys (1991:89-95) klem op dialogiese gesprekvoering en 

stel dat luister dikwels netso belangrik as verkondiging is vir 

effektiewe evangelisering. 

Ten spyte van die feit dat volmaakte kommunikasie onmoontlik is, 

meen Nida (1964:53-55) dat wanneer a1 die faktore wat met 

kommunikasie 'n rol speel, in ag geneem word, 'n hoe graad van 

effektiewe kommunikasie moontlik is. 'n Faktor wat Nida egter nie 

in ag neem nie, is die rol wat die Heilige Gees in evangelisering 

vervul. Dit is immers God wat deur sy Gees geloof in "dooie" 

harte wek (Hand. 11:18; Joh. 6:44, 16:8, 13, 1 Tes. 1:4-6). 



3.2.4 Evangelisering as 'n relasionele aktiwiteit 

Hoe beter die verhouding tussen sender en reseptor is, hoe beter 

kan die kommunikasie gewoonlik plaasvind. Saunderson (1990:626) 

maak dit duidelik dat die evangeliseringsaktiwiteite van die 

vroeg Christelike kerk baie sterk op persoonlike verhoudinge 

ingestel was: "The principles of koinonia and fellowship, c a r i n g  

and s h a r i n g  fulfilled an important function within the church, 

but also outside it: the church grew, both quantitatively and 

qualitatively. The daily person-to-person contact was permeated 

by the principles of Christ's gospel". 

Die voorbeeld van Jesus se priesterlike diens op aarde is hier 

relevant. Hy het mense teruggelei na God deur in hulle w@reld te 

kom en hierdie wereld deur mense-045 te kom sien en ervaar (vgl. 

Joh. 1:14; Hebr. 4:15-16; Fil. 2:6-7). 

Uit hoofstuk 2 het geblyk dat Jesus dikwels met mense in 

persoonlike verhoudinge getree het ten einde hulle te 

evangeliseer. So het Hy byvoorbeeld in die huis van Levi, die 

tollenaar, saam met tollenaars en sondaars geBet (Luk . 2 : 13-17) . 
Om saam met iemand te eet, het in die kultuurhistoriese situasie 

van Jesus se aardse lewe beteken om met so 'n persoon baie noue 

gemeenskap te beoefen. So persoonlik was Jesus se verhouding met 

sondaars dat Hy uitgekryt was as "'n vriend van tollenaars en 

sondaars" (Matt. 1l:lg) . 

'n Christen is geroep om sy medemens lief te h@ soos homself 

(Matt. 22:39), en 'n medemens of naaste vir ander te wees deur 

barrnhartige omgeediens (Luk. 10: 25-37) . Aldrich (1983: 80) trek 

die lyn deur na evangelisering met die opmerking: "The Christian 

loves his neighbour as a person and evangelism becomes a 

byproduct of his self-giving love ... and not the reason for it". 

Saunderson (1990 : 626-627) toon aan dat massa-evangelisering deur 

byvoorbeeld evangeliseringsveldtogte op die langtermyn as gevolg 

van die volgende faktore nie baie suksesvol is nie: 



* emosionele en pigtisties-metodistiese druk wat gebruik 

word; 

~t mense wat terugval as hulle weer met die harde alle- 

daagse realiteite gekonfronteer word; en 

* gebrek aan nasorgwerk en geestelike leiding na die 

veldtog. 

Daarom pleit Saunderson (1990:626) veel eerder vir "evangelism 

through true and sincere Christian charity (sy kursivering) and 

caring for others, thus following our Master's example". 

Aldrich (1983:81) beskryf hierdie vorm van evangelisering as 

"relational evangelism" en stel dat hoewel dit nie die maklikste 

benadering tot evangelisering is nie, dit beslis die effektiefste 

en natuurlikste benadering is. Bybelse evangelisering is nie 'n 

"program" nie, maar In persoon-tot-persoon-proses waarin die 

goeie nuus van die vergifnis en nuwe lewe in Christus gedeel word 

(Arnold, 1992:36). 

Die evangeliseerder wil die buitekerklike lei tot 'n persoonlike 

verhouding met God. Daarvoor is dit nodig dat die evangeliseerder 

eers self in 'n verhouding tot die buitekerklike tree. 

Relasionele evangelisering behels dat gelowiges op persoonlike 

vlak met ongelowiges werklik moet kontak maak (vgl. 3.3.4) . 
Volgens Matt. 5:13 moet gelowiges "die sout vir die aarde" wees. 

Dit is alleen moontlik deur werklike kontak van gelowiges met 

ongelowiges. Deur persoonlike kontak kan gelowiges 'n 

smaakgewende (die "smaak" van die evangelie) en bederfwerende 

effek op die ongelowige wdreld he (vgl. Hendriksen, 1974:282- 

283). 

3 .2 .5  Die koinonia in die kleingroep fasiliteer kerkgroei 

In hoofstuk 2 is breedvoerig op die belangrike plek wat die 

huisgroep in die vroe& Christelike kerk gespeel het, ingegaan. 



Hand.2:41-42 en 46-47 dien, volgens 'n handleiding oor 

kleingroepfunksionering van die New Life Presbyterian Church - 
Glenside (199314) in die VSA, as model vir kerkgroei in die 

vroee Christelike kerk. Daar staan in hierdie verse: 

"Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent drie 

duisend mense is op daardie dag by die getal van die 

gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegel@ op die 

leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die 

gemeenskaplike maaltyd en die gebede" (w. 41-42) , en 

"Hulle het elke dag getrou by die tempel bpekaargekom, van 

huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met 

alle eenvoud geeet en God geprys. Die hele volk was hulle 

goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, 

by die gemeente gevoeg" (w. 46-47) . 

In hierdie Bybelgedeelte word klem gel@ op die gemeenskaplikheid 

(koinonia) wat daar tussen die vroee Christene bestaan het. Met 

redelike sekerheid kan hieruit aanvaar word dat die kerk se lewe 

in huisgroepe 'n sleutelrol in die vroeg kerk se getallegroei 

(vgl. Hand. 2:46, 4:4) gespeel het. 

Nie die huisgroepbyeenkomste nie, maar eerder die koinonia in die 

huisgroepbyeenkomste blyk hier die aybelse beginsel te wees. 

Venter (1972:40-46) toon aan dat die band tussen gelowiges 'n 

"koinoniale kragveld" gevorm het en dat dit tot fenomenale groei 

en getallebloei in die vroee Christelike kerk gelei het. Hierdie 

groeistimulerende koinonia het volgens hom (1972 : 43) veral in 

huisgroepe tot uitlewing gekom. Die vroeg Christelike kerk was 'n 

kommunikatiewe gemeente met magnetiese krag wat mense nadertrek 

en intrek. 

Green (1977:194) vergelyk hedendaagse en vroeg Christelike denke 

oor evangelisering soos volg met mekaar: "When we think of 

evangelistic methods today, preaching in a church building or 

perhaps a great arena comes readily to mind. We must, of course, 

rid ourselves of all such preconceptions when thinking of 



evangelism by the early Christians. They knew nothing of set 

addresses following certain homiletical patterns within the four 

walls of a church. Indeed, for more than 150 years they possessed 

no church buildings ...". 

Volgens Green (1977 :2O7-223) was evangelisering in en deur 

huisgroepe in die tyd van die vroeg Christelike kerk van die 

effektiefste metodes. Vanuit en binne huisgroepe is ongelowiges 

gegvangeliseer en so vir die Here en sy kerk gewen. 

Simpson (1992:27) wys egter tereg daarop dat daar in die 

Christelike kerk 'n wisselwerking tussen die klein- en grootgroep 

moet wees en die een nie teen die ander afgespeel behoort te word 

nie. Naas die aanbidding en toerusting in die grootgroep moet die 

koinonia in die kleingroep sy regmatige plek he (kyk 6.3.5). 

3.2.6 God is in die midde van die kleingroep 

Volgens Matt. 18:20 s@ Jesus "want waar twee of drie in my Naam 

saam is, daar is Ek by hulle". Die konteks hiervan is die 

bespreking van onderlinge vermaning en kerklike tug. Jesus gee in 

v.19 die waarborg dat as twee gelowiges oor kerklike dissipline, 

en meer spesifiek die toesluit en oopsluit van die hemelryk, 

saamstem, sal die Vader die gebed verhoor. Vers 20 is In 

redegewende bysin wat motivering vir gebedsverhoring bied. 

Jesus beklemtoon dat In vergadering met die oog op gebed en 

aanbidding nie van groot getalle afhanklik is nie. Selfs waar 

twee of drie in sy Naam teenwoordig is, daar is Jesus deur sy 

Gees by hulle. Die uitdrukking "in my Naam" beteken volgens 

Hendriksen (1973:703) "in close fellowship with him; hence with 

his atoning work as the basis of their approach to God, at his 

direction, and in harmony with that which he has revealed 

concerning himself" . 

Toegepas op kleingroepbyeenkomste lyk dit legitiem te wees om 

hieruit a£ te lei dat enige kleingroep wat in die Naam van Jesus 

Christus byeen is, van sy (Christus se) teenwoordigheid verseker 



kan wees. Sy teenwoordigheid behels dat Hy in so 'n byeenkoms 

deur die Heilige Gees sy leiding, krag, hulp, beskerming, troos 

en seen gee (Hendriksen, 1973:703) . Dit gee aan n Christelike 

kleingroepbyeenkoms die besondere karakter van: "die Here is by 

ons". 

3.2.7 Die profetiese krag van 'n kleingroep 

In 1 Kor. 14 word gelowiges opgeroep om as hulle saam is in 

verstaanbare taal, eerder as in ongewone tale of klanke, tot 

mekaar te profeteer. In verse 24-25 word verduidelik wat gebeur 

as 'n ongelowige hoor hoe gelowiges God se woord bring: 

I )  . . . as almal God se boodskap verkondig, en daar kom 'n 

ongelowige of 'n buitestaander binne, dan word hy deur aha1 in 

sy gewete aangespreek en kom hy tot selfondersoek. Die verborge 

dinge van sy hart kom aan die lig. En so kom hy daartoe om op sy 

knie& te val, God te aanbid en openlik te getuig: 'Waarlik, God 

is hier by jullef ". 

Wit die aangehaalde gedeelte blyk duidelik dat Paulus by die 

gemeente in Korinte 'n missionere bewognheid met ongelowiges 

veronderstel. In hulle gemeentelike samekomste moet, benewens die 

opbou van gelowiges, ook met die evangelisering van ongelowiges 

rekening gehou word. So word die Christelike samekoms ook 'n 

diens vir ongelowiges. 

Neighbour (1990:201) maak 1 Kor. 14:24-25 op kleingroepe van 

toepassing en toon oortuigend aan hoe ongelowiges wat 'n 

kleingroepbyeenkoms waarin gelowiges getuig, bywoon, deur die 

getuienisse oortuig word en tot geloof in God kom. Neighbour se 

toepassing kan gemotiveer word uit die feit dat met redelike 

sekerheid aanvaar kan word dat die gemeente as 'n klein groepie 

gelowiges waarskynlik in 'n huis vergader het (vgl. 2.7.1.1). 

In v. 24 word die Griekse woord profeteuo gebruik. Die woord 

beteken volgens Brown (1978:84) in hierdie konteks die taak om te 

bemoedig, vertroos, medegelowiges op te bou en om geheimenisse 



uit te l@. Drie prosesse vind in 'n pe.rsoon wat deur sulke 

profesiee in 'n Christelike byeenkoms beinvloed word, plaas: 

* hy word aangespreek; 

* kom tot selfondersoek; en 

* kom tot sondebesef (vgl. Groenewald, 1980:189). 

Die kleingroepsituasie leen homself uitstekend daarvoor dat 

gelowiges mekaar onderling kan opbou. Hierdie onderlinge opbou 

het egter ook 'n evangeliserende effek op ongelowiges wat daar 

teenwoordig is. Uit 1 Kor. 14:24-25 kan die volgende op 

kleingroepe toegepas word: 

* In die byeenkomste moet gelowiges op 'n verstaanbare 

manier hulle insigte oor God en sy wil met mekaar deel; 

* Waar ongelowiges hoor hoe gelowiges prakties oor God 

praat en hulle dit verstaan, werk die Gees kragtig en 

oortuigend in hulle; en 

* die profetiese aktiwiteite in die huisgroep oortuig die 

ongelowige van God se teenwoordigheid in die groep 

omdat hy beleef hoe sy lewe daardeur geraak word. 

3.2.8 Liefde onder mekaar verkondig Christus 

Volgens Joh. 13:35 het Jesus vir sy volgelinge gese: "As julle 

mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is". 

Versteeg (1980 : 98) meen dat hierin 'n sterk missionere motief le 

omdat die liefde tussen gelowiges getuienis lewer van hulle 

verhouding met Jesus Christus en die egtheid van hulle 

dissipelskap. Getuienis word ook sigbaar gelewer oor "hoe de 

verhoudingen tussen de mensen onder elkaar mogen zijn, naar de 

normen en instellingen van Christus". Met die "almal" (wat sal 

weet dat "julle dissipels van my is") bedoel Jesus die hele 



ongelowige wereld wat die gemeente omring (Versteeg, 1980:12). 

In lyn hiermee stel Neighbour (1990:200) dat kleingroepe in hulle 

evangeliserende aktiwiteite nie net die evangelie met ander deel 

nie, maar 'n lewende demonstrasie daarvan is. Wanneer 'n 

ongelowige ware Christelike (agape-) liefde tussen gelowiges 

sien, herken hy daarin en word hy nadergetrek na die God van 

liefde, en word hy gereedgemaak om na die evangelie te luister 

(Aldrich, 1983:134) . 

Om mekaar werklik te kan liefhe, moet gelowiges met mekaar kontak 

h@ en by mekaar betrokke wees. Natuurlik wil dit nie s@ dat die 

kleingroep die enigste situasie is waarbinne gelowiges liefde aan 

mekaar kan betoon nie. Die kleingroep skep egter 'n geleentheid 

en klimaat waarin gelowiges in 'n intiem-persoonlike konteks ware 

Christelike liefde aan mekaar kan bewys. So word die evangelie 

ook met die (liefdes) daad verkondig . 

3.2.9 GEVOLGTREKKINGS 

Uit 3.2.1 - 3.2.8 blyk die volgende: 

- Evangelisering is die werk van die kerk deur sy individuele 

lede, maar ook as korporatiewe eenheid waarin elke lid saam 

met ander lede aktief bydra om die evangelie te verkondig. 

- Liefde en dankbaarheid teenoor God, en deernis en liefde vir 

die buitekerklike, behoort die gelowige te motiveer om te 

evangeliseer. 'n Gelowige wat geestelik lewend is, kan nie 

anders as om van die liefde en verlossing van God in 

Christus te getuig nie. 

- Omdat evangelisering ' n kommunikatiewe aktiwiteit is, moet 

vir effektiewe evangelisering die fasette van kommunikasie 

in ag geneem word. 

- Evangelisering is 'n relasionele aktiwiteit omdat die 

verhouding tussen evangeliseerder en buitekerklike 'n 



bepalende rol speel. 

- Die koinonia tussen gelowiges sterk hulle in hulle evan- 

geliseringsaktiwiteite en trek die buitekerklike aan. 

- Jesus Christus is deur sy Gees teenwoordig in 'n groep wat 

in sy Naam byeenkom. 

- Kleingroepe waarin lede op verstaanbare wyse oor hulle 

geloof getuig, het groot profetiese oortuigingskrag in 

evangelisering van die buitekerklike. 

- Liefde tussen gelowiges, soos dit in kleingroepe prakties na 

vore kan kom, verkondig aan buitekerklikes dat Christus in 

hulle lewens werklik is. 

3.3 GEBREKE IN DIE TRADISIONELE EVANGELISERINGSPRAKTYK 

As gevolg van verskeie faktore het gereformeerde kerke in die 

stad probleme om werklik evangeliserende kerke te wees. Buys 

(1984b:a) meen "dat die gemeente dikwels so vas geroes is in 

bepaalde oorgeerfde tradisies en aan bloedarmoede ly as gevolg 

van die gebrek aan die funksionering van baie belangrike Bybelse 

beginsels in die gemeentelike lewe dat die evangelisasie horn 
r l  telkens teen blokkasies te pletter loop ... . 

Die volgende struikelblokke belemmer gelowiges om effektief 

evangeliseringsubjekte te wees: 

3.3.1 Spesialiste doen die werk 

Een van die belangrikste redes waarom die vroeg Christelike kerke 

getallegroei beleef het, was omdat Christene aktief as getuies 

opgetree het (vgl. byvoorbeeld Hand. 8:4). Geleidelik het die 

sogenaamde klerikalisme ingesluip en die amp van die gelowige het 

plek gemaak vir die status van 'n leek. Na die verheffing van die 

Christelike godsdiens tot staatsgodsdiens het die amp van die 

gelowige gedegradeer tot die van 'n onmondige toeskouer in die 



kerk. (Van't Zand, 1986:17-18; 2.7.1.2). 

Die "gewone gelowige" of leek het die seremonies en rituele van 

die kerk ondergaan. Hy is nie as mondig genoeg beskou om self te 

bedien nie, maar moes bedien word. 500s baie take of bedieninge 

in die kerk is ook die roeping om te getuig aan die sogenaamde 

geestelikes oorgelaat. (De Klerk, 1979b:31-32). 

Hoewel die Reformasie prinsipi&l weer opnuut die klem op die amp 

van die gelowige gel@ het (Van't Zand, 1986:19-23), het dit nie 

genoegsaam in die praktyk van die kerklike lewe tot sy reg gekom 

nie . Die praktyk het reformatoriese kerke na die Reformasie 

gedwing om eensydige klem op lerende aktiwiteite te plaas sodat 

oningeligte gelowiges ("leke") die Woord kan ken en verstaan. Die 

gevolg was (is) dat sommiges onderig moes gee en bedien terwyl 

die meerderheid van gelowiges steeds aan die ontvangkant passief 

bly . 

Die evangeliseringstaak is in die praktyk dikwels gesien as die 

taak van die predikant as enigste evangelieverkondiger (Moore, 

1987:130). Vandag word die evangeliseringstaak in reformatoriese 

kerke steeds baie dikwels aan enkele spesialiste, soos die 

predikant, die ouderlinge en werkers binne 'n georganiseerde 

aksie, oorgelaat. Hierdie spesialiste maak in die gemiddelde 

kerk nie meer as 15% van die totale lidmate uit nie (Neigbour, 

1990:49), en die gevolg is dat hierdeur aan die kerk se 

getuieniskrag groot skade gedoen word. Dit het volgens De Klerk 

(1979b:33) en Moore (1987:130) dikwels gebeur dat entoesiaste wat 

hulle vir die getuienistaak beywer, hulle roeping in para- 

kerklike verenigings of ander kerke moes uitleef. 

Reeds vroeer (vgl. 3.2.2) is verwys na Sweazy (1978:48) se 

beskrywing van hierdie verskynsel as "the ruinous old 

misconception of evangelism as a special activity, for special 

people, at special times". 



3.3.2 Eensydige klem op verkondiging en lering 

In gereformeerde kerke word met reg die klem baie sterk op die 

Bybel en die verkondiging daarvan gel4 (Hendriks, 1992:19-24; 

Getz, 1987:261-262). Geloof word immers nie gewek as die 

evangelie nie gehoor word nie (Rom. 10: 14-15) . Barnard 

(1979d:361) merk tereg op: "Die kern, die beslissende, die nerws 

rerum, dit waarmee evangelisasie staan of val, is die boodskap. 

Indien daar nie 'n boodskap is nie, val alles plat". Met 

"boodskap" bedoel Barnard die verbale verkondiging van die 

evangelie in die objektiewe sin van die woord (vgl. Arnold, 

1992:164-166) . 

Ongelukkig gebeur dit dikwels dat die kerugma eensydig a1 die 

klem ontvang ten koste van marturia, diakonia en koinonia. 

Evangelisering het dikwels opgegaan in 'n evangelisasiediens of 

een-tot-een-gesprek waarin die evangelie verkondig is en dit dan 

aan die hoorder oorgelaat word om daarop te reageer. 

Die probleem met hierdie benadering is dat daar, in stryd met die 

Bybelse voorbeeld dat evangelisering gewoonlik 'n relasionele 

aktiwiteit is (vgl. 3.2.4), nie met die persoon in 'n persoonlike 

verhouding getree word nie (vgl . ook 3.3.5) . 

3.3.3 Godsdiens beleef in die kerkgebou 

in plaas van lewenspraktyk 

Met die ontwikkeliking van die kerk weg van die huis en 

kleingroep na kerkgeboue (vgl. 2.7.1.2) is evangelisering op 

grondvlak ook benadeel. Gelowiges is geneig om hulle geloof 

dualisties te beleef as iets wat in die kerkgebou gebeur en buite 

die kerkgebou in hulle huis- en leefwereld min plek het. 

Godsdiens is geformaliseer tot 'n gebeure in kerkgeboue. Van 

relasionele belewing van godsdiens kom min tot sy reg. 

Hierdie tendens, wat vandag sterk in die tradisionele 

gereformeerde kerke teenwoordig is, benadeel die 

getuienislewering van lidmate. Lidmate is minder geneig om hulle 



godsdiens relasioneel te belewe en tuis of elders tussen vriende 

en kollegas daaroor te praat. Een van die redes daarvoor is dat 

gelowiges min of glad nie interaksioneel met mekaar oor praktiese 

geloofsake praat nie . 

Volgens Barnard (1979d:356) kan hierdie oordrewe klem op die 

kerkgebou en dit wat daar gebeur, lei tot 'n eensydige "kom- 

struktuur" in evangelisering. Buitekerklikes word na die 

kerkgebou geneem om daar gegvangeliseer te word. Hierdie 

benadering misluk omdat die hedendaagse stadsmens, en daarom ook 

die buitekerklikes, in die hedendaagse kultuur geneig is om 

hulleself in hulle huise terug te trek (Simpson, 1992:30; vgl. 

5.2.1.1). (In "Gaan-struktuur" is volgens Barnard (1979d:357) ook 

eensydig. Die ideaal is "Kom-en-gaan-strukture" waarmee mense na 

die kerk geroep word maar ook uitgegaan word na hulle toe in 

hulle leefwereld) . 

3.3.4 Min kontak met ongelowiges 

Daar heers by baie Christene die wanpersepsie dat Christene net 

vriende met Christene moet wees - 'n sogenaamde noodwendige 
w@reldvyandigheid en w@reldvreemdheid. Volgens Aldrich (1983:19- 

20) het die meerderheid Christene hulle vermog om sinvolle 

verhoudinge met nie-Christene te he, verloor en kan daarom baie 

moeilik sout van die aarde wees (vgl. 3.2.2) . In die geval waar 
mense buite die verbond groot word en dan tot bekering kom, het 

hulle gemiddeld twee jaar na hulle bekering nie meer enige diep 

verhoudinge met ongelowiges nie. 

Volgens 'n opname van Neighbour (1990:82) is dit slegs in 

uitsonderlike gevalle nog so dat gemeentelede kontak met 

buitekerklikes het. In In opname onder 5000 kerklike werkers 

(predikante, predikantsvroue, kerkpersoneellede, en sendelinge) 

het Neighbour (1983:117) bevind dat hulle nog minder kontak met 

ongelowiges het as die gemiddelde kerklidmaat en in baie gevalle 

geen ware kontak met ongelowiges het nie. 

Aldrich (1983:19) stel die dilemma hiervan treffend: "There is no 



impact without contact". 

3.3.5 Konfrontatiewe of opdringerige metodes 

Die konfrontasiemetode is waarskynlik die mees algemene metode 

van evangelisering. Hiervolgens word 'n persoon met die evangelie 

van Christus gekonfronteer en word volgens 'n voorbereide en 

deeglik-gestruktureerde gespreksraamwerk die evangelie aan hom 

verkondig. Met hierdie metode kan 'n evangeliseerder verbaal die 

evangelie aan iemand bring sonder om werklik met hom in 'n 

verhouding te tree of vir hom om te gee. (Aldrich, 1983:79-84). 

Aldrich (1983:79-84) wys oortuigend die oneffektiwiteit van 

hierdie benadering uit . Mense kom volgens hom (1983 : 84) dikwels 

met hierdie metode tot "oorgawe" as gevolg van manipulasie, 

vrees, of die behoefte om van die evangeliseerder ontslae te 

raak. Die opvolgwerk val baie keer deur die mat omdat die 

evangeliseerder 'n vreemdeling is vir die wat hy evangeliseer. 

Cho (1981 :S8) meen dat konfrontatiewe en deur-tot-deur- 

evangelisering dikwels weerstand by die ongelowige Qproep. 

Volgens Cho (1981:58) is dit 'n oneffektiewe metode en hy stel 

dat hierdie tipe evangelisering "becomes frustrating for the 

Christian witness because he sees such a low rate of 

productivity". 

3.3.6 Gevolgtrekkings 

Uit 3.3.1 - 3.3.5 kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word: 

- Die praktyk dat evangelisering aan 'n klein persentasie van 

totale gemeentelede oorgelaat is, godsdiens rondom geboue 

gesentreer is, en 'n verkondigingsmodel te sterk 

gefunksioneer het, het gereformeerde kerke se getuieniskrag 

verswak . 

- Christene se gebrek aan vriendskapsverhoudinge en betekenis- 

volle verhoudinge met buite-kerklikes, het hulle potensiele 



invloed op ongelowiges verswak. 

- Konfrontatiewe evangeliseringsmetodes is dikwels oneffektief 

en vir die evangeliseerder frustrerend. 

3.4 VERVREEHDING EN VEREENSAMING VAN DIE EIEDENDAAGSE MENS 

Volgens Louw (1980:73-74) 18 die uitdaging vir die kerk se 

evangeliseringstaak juis daarin om vir die vereensaamde en 

vervreemde mens van ons tyd in Christus 'n tuiste en gemeenskap 

te bied. Hierdie standpunt mag klink of dit ruimte laat vir 'n 

sosialisering van die evangelie (bv. 'n tipe social gospel). Die 

feit bly egter staan dat in baie gevalle waar mense van God en sy 

genade vervreem is, dit met 'n proses van vervreemding van die 

kerk gepaard gegaan het. 

Van der Walt (1985:155) is van mening dat as "die kerk die 

moderne vervreemde mens uit sy eensaamheid kan ruk en hom by die 

warmte van die kerk kan inskakel, het hy hom, menslikerwys 

gesproke, reeds in die voorportaal van terugkeer besorg". 

Kerkvervreemding is dikwels die gevolg van die kerk wat nie meer 

die moderne mens se behoeftes en problematiek verstaan nie. 

Ludik (1992:5) meen "Dit is duidelik dat daar in die moderne 

samelewing, en veral in stede, 'n groot behoefte aan 

interpersoonlike kommunikasie is. Mense raak gePsoleerd van die 

skare rondom hulle en vereensaam. Hulle raak vasgevang in 

oppervlakkige, funksionele verhoudinge, wat nie die behoeftes aan 

medemenslikheid kan bevredig nie. Die kerk kan nie afsydig staan 

teenoor hierdie probleem nie". 

3.4.1 Twee strominge wat die gememskapslewe skaad 

Die hedendaagse mens se verhoudingslewe is deur verskeie faktore 

geskaad. As gevolg van gebrekkige verhoudinge met die medemens 

het die lewe grootliks sy kleur en betekenis verloor. Venter 

(1972:lO-18) toon aan dat die moderne mens se gemeenskapslewe 

veral deur die effek van twee bree strominge geskaad is, naamlik 



die individualisme en die kollektiwisme. 

* INDIVIDUALISME 

Die Westerse individualisme kry volgens Venter (1972: 10-12) 

sy stimulus vanuit drie denkrigtings: 

- Die Aufklarung wou die mens bevry van gemeenskapsnorme 

en hom bevorder tot outonome, mondige mens wat vry van 

ander kan lewe; 

- Die Duitse idealisme met die klem op die "ek" , en die 
belewing en denke van die "ek" as die enigste 

beduidende individu; en 

- Die Liberalisme 18 die klem op die mens as self- 

bepalende individu met selfbeskikkingsreg en eie waarde 

sodat hy nie sy medemens nodig het om volwaardig mens 

te wees nie. 

Hieruit blyk dat individualisme die moderne mens losgemaak 

het van sy medemens en hom in die proses vereensaam het. Die 

losgemaakte individu beleef op die langtermyn nie bevryding 

nie, maar ervaar homself as ongeborge, verstote, onseker, 

onstandvastig, en sonder In ondersteuningsisteem wat hom in 

die krisisse van die lewe kan dra. Dit word In belewing van 

"ek alleen in hierdie deurmekaar w@reld", sonder die nodige 

ankers . 

* KOLLEKTIWISME 

Wit reaksie teen die verabsolutering van die individu, het 

die sosialisme van die 19e eeu volgens Venter (1972:13) die 

klem op die deelwees van In organisasie of bedryf gel@. Die 

losgeslane individu het samebinding in die massa van groot 

organisasies gesoek. Binne die massa-organisasies is die 

mens se identiteit egter gedegradeer tot In onpersoonlike 

nommer . 



SO word die mens 'n massa-mens, 'n nommermens wat wegraak en 

wegkruip in die massa. Hy is volgens Louw (1980:62) "'n 

onbenullige onderdeel in die ratwerk van die groter geheel". 

Die mens is bloot daar om sy funksie binne die groot geheel 

te vervul. Louw (1980:62) meen "Die resultaat hiervan is 'n 

diepe eensaamheid; 'n frustrasie weens die verlies aan 

individualiteit en verlies aan persoonlike besef van sin". 

Die ervaring van kollektivering is in 'n sekere sin ook 

paradoksaal. 'n Eensaamheid te midde van die massa word 

ervaar. Hoewel daar baie "ander" is, bly die "ander" die 

massa en die "ek" 10s van die massa. Aan die een kant word 

die "ek" deur die massa "ingesluk", en aan die ander kant 

word nie 'n ware deelwees van die massagroep beleef nie. 

Uit reaksie op die kollektivering is, volgens Hendriks et 

al. (1987:110), weer teruggeval op individualisering. Of die 

westerse samelewing in die toekoms nog we1 'n basis van 

gemeenskap sal besit, bly 'n ope vraag. Individualisering 

sonder 'n diepgaande gemeenskapsbasis slaag nie daarin om 

aan die mens identiteit en lewenssin te gee nie. 

Die probleem word vererger deur die feit dat die hedendaagse 

mens aan sy anonimiteit gewoond geraak het. Om as 'n 

nommermens in die massa te verdwyn, het gerieflik geraak. 

Die massa verskaf aan hom 'n ontvlugting van sy eie 

verantwoordelikheid en 'n wegkruiplek (vgl. Louw, 1980 : 62) . 
Om die mens uit hierdie gewoonte van massa-mens-wees te lei, 

sal daarom meer vra as om 'n nuwe lewensfilosofie te 

verkondig. 

3.4.2 Die Kerk meegealeur 

Die spore van individualisering en kollektivering is nie net in 

die moderne samelewing nie maar ook in die kerk duidelik sigbaar. 

Individualisties word die klem dikwels eensydig gel@ op die 

persoonlike sieleheil van kerkgangers - asof gelowige-wees niks 



met medekerkgangers te doen het nie. Kollektivering het 

meegebring dat kerklidmate van groot kerke ook in die kerk die 

belewing het van "ek is 'n onbeduidende een van baie". 

Die gevaar is dat die kerk soos 'n groot goedgeorganiseerde 

maatskappy kan word. Alles word georganiseer. Die doe1 is om 

programme en aktiwiteite te loods, maar die mense en hulle 

binding aan mekaar word oor die hoof gesien. 

Neighbour (1990:47) noem sulke maatskappyagtige kerke 'n 

"'Program Base Design' Church" en s@ dat hierdie konsep "doesn't 

build p e o p l e  on the foundation of Christ; It only builds 

programs. The assumption is that the programs are necessary to 

build the people, but it just doesn't achieve this goal!". 

Met hierdie (vandag-popu18re) benadering tot kerkwees as die 

loodsing van ' n aantal programme, word die lidmaat gedevalueer 

tot 'n ratjie in die program-masji#nerie van die kerk. 

Uit 3.4.1 - 3.4.2 blyk veral die volgende: 

- Die hedendaagse mens is 'n vereensaamde mens. 

- Die hedendaagse mens se betekenisvolheid en ware menswees is 

geneig om in die massas te "verdwyn". 

- Die kerk is deur die proses van individualisering en 

kollektivering van die mens meegesleur. 

3.5 DIE EIESOORTIGE POTENSIAAL VAN DIE RLEINGROEP VIR 

EVANGELISERING 

Die kleingroep het 'n eiesoortige potensiaal om as subjek en 

instrument van evangelisering te kan optree: 

* as subjek omdat die lede self getuigend optree; en 



* as instrument omdat die lewe binne die kleingroep gebruik 

word om die boodskap van God se liefde te verskerp en te 

illustreer. 

Hier word vervolgens gepoog om aan te toon hoe in die kleingroep 

die beginsels wat onder 3.2 bespreek is, aangewend kan word om 

die gebreke van die tradisionele kerk (3.3) en die 

gemeenskapsbehoefte van die hedendaagse mens (3.4), in besonder 

die ongelowige, aan te spreek. 

By die bespreking hiervan moet egter voortdurend in gedagte gehou 

word dat alle vorme van evangelisering, ook evangelisering deur 

kleingroepe, van die geloofwekkende werk van die Gees en genade 

van God afhanklik is. Kleingroepevangelisering wil egter 'n 

Bybelgefundeerde instrument wees wat die Gees kragtig kan 

gebruik . 

3.5.1 Kleingroeplede word toegerus en gemotiveer om te getuig 

Enersyds bestaan die gevaar dat groepe na binne gerig kan raak en 

hulleself van die w@reld buite die groep kan isoleer (Van der 

Walt, 1985:228). Andersyds kan kleingroepe egter ook daartoe dien 

om die lede se private lewe uit te brei en hulle te laat betrokke 

word by lewens van mense binne en buite die groep. 'n Groep kan 

dien as In katalisator en motiveerder om lede evangeliserend en 

dienend betrokke te kry by ongelowiges (Simpson, 1992:62-63). 

Hebr. 10:24-25 lees soos volg: 

"Laat  ons ook na mekaar omsien deur  mekaar aan t e  spoor  t o t  

l i e f d e  en  g o e i e  d a d e .  Ons moenie van d i e  samekomste van d i e  

gemeente  a f  w e g b l y  s o o s  p a r t y  se g e w o o n t e  i s  n i e ,  maar 

mekaar e e r d e r  aanmoedig om daarheen t e  gaan, en d i t  d e s  t e  

m e e r  namate j u l l e  d i e  o o r d e e l s d a g  s i e n  nader  kom." 

Wessels (1982 : 100-101) bring hierdie gedeelte in verband met 

Hand. 2:42 en meen dat Hebr. 10:24-25 aantoon dat koinonia  tussen 



gelowiges tesame met onderlinge aansporing, bewusmaking en 

uitvoering van die Christen se take fasiliteer. Aansporing en 

uitvoering van Christelike take het volgens Wessels (1982:lOl) 

grootliks "In korporatiewe karakter". Met ander woorde gelowiges 

het mekaar se aansporing en vermaning nodig om werklik effektief 

hulle roeping op aarde te kan vervul. 

Richard Peace is 'n kundige en opleier op die terrein van 

kleingroepevangelisering. In sy bekende handleiding vir opleiding 

in kleingroepevangelisering Small group evangelism, merk hy 

(1987:69) op: "I know of no better way and no easier context in 

which to learn how to be a witness than by participating in small 

group evangelism". Deur hulle groei in eenheid en kennis word 

groeplede vir hulle diens in die werklikheid waarin hulle lewe, 

toegerus. In die vroee Christelike kerk is huisgroeplede volgens 

Venter (1972:45) "in die koinonia gereed gemaak om as toegeruste 

getuies te kan optree". Die voorwaarde hiervoor is dat die groep 

rondom Bybelse ideale en beginsels moet bestaan (Venter, 

1972 : 45) . 

Peace (1985:68-69) sien die waarde wat kleingroepe het om 

gelowiges in staat te stel om te getuig en te evangeliseer veral 

in die volgende: 

* "First, it is usually more comfortable to talk about 

Christ in a small group (which has met together for 

that purpose), than in a one-on-one conversation". 

Alma1 neem verantwoordelikheid vir die gesprek en help 

mekaar daarin . 

* "Second, the small group is a great place for 

Christians to learn how to talk easily and comfortably 

about their faith." Dit is vir iemand wat nog nooit 

buite Christelike en kerklike kringe oor hulle geloof 

gepraat het nie, makliker om daaroor te praat binne In 

groep waarin ook medegelowiges is as om alleen met 

iemand wat nie dieselde geloofsoortuigings het nie. 

Deur mekaar in gesprekvoering waar te neem, leer 



groeplede tegnieke en argumente aan. 

* "Finally, the small group provides exactly the kind of 

support a Christian needs not only when learning to 

talk about Jesus but whenever doing evangelism". 

Groeplede kan mekaar ondersteun deur vir mekaar te bid, 

bemoediging te gee in moeilike tye, saam bly te wees 

oor suksesse, en mekaar aan te moedig om selfaanvaarde 

verantwoordelikhede na te kom. 

Simpson (1992) het 'n teorie ontwikkel om inligting oor die 

verskillende fasette van Christelike klein- of huisgroepe te 

sistematiseer. Hy (1992:15) meen "Kerklike kleingroepe is 'n vorm 

van gemeentelike bediening waar die lede mekaar help (Sorg) om 

geestelik te groei deur geloofs- en lewensvrae te verwerk 

(Openbaring) vanuit ' n gehtegreerde menswees (Ervaring) deur ' n 
gerigtheid op die wereld (Taak). So bring die lewens van 

gelowiges loof (sic) aan God (Aanbidding) " . Die teorie word 
visueel soos volg voorgestel: 



'N TEORIE OOR DIE FUNKSIONERING 
VAN DIE KLEINGROEP 

Openbaringpool 

I 
Litu rgiepool 

Ervaringpool 

(Uit Simpson, 1992: 16) 



Uit Simpson se diagram blyk dit dat die kleingroep se 

getuienisaktiwiteite saamhang met die ander dimensies of "pole" 

wat binne in die groep tuishoort. Wanneer gelowiges in die 

konteks van koinonia in 'n kleingroep geleer en ervaar het hoe om 

oor geloofsake met mekaar te kommunikeer en vir mekaar om te gee, 

is dit waarskynlik dat hulle daarna makliker met ongelowiges 

buite die groep daaroor sal kommunikeer. Die kleingroep dien so 

as leer- en oefenskool in getuienislewering. 

Kleingroepbyeenkomste skep verder die geleentheid dat groeplede 

tydens groepbyeenkomste hulle getuieniservarings wat buite die 

groep plaasvind, met mekaar kan deel, uit mekaar se ervarings kan 

leer en mekaar oor en weer kan raad gee (vgl. Armstrong, 

1979 : 170-172 oor die waarde van terugrapportering in 'n groep) . 
Die belewing van die espirit de corps (van "ek is nie alleen in 

my getuienistaak nie, maar deel van 'n span") versterk en 

motiveer lede in die uitlewing van hulle getuienisroeping. 

Van der Griend en Evenhouse (1979:8-9) sien die groot voordeel 

van evangeliserende kleingroepe daarin dat dit die amp van 

gelowige aktiveer: "Bible discovery groups, since they are 

organized and directed by lay people, harnass this great untapped 

source and utilizes it in evangelistic outreach. Evangelistic 

Bible study groups do not depend on the minister" en 

"Evangelistic Bible studies offer the lay person a unique 

opportunity to develop his talents and to be significantly 

involved in outreach ministries". Volgens die metode wat hulle 

voorstaan, rus die predikant die gelowiges toe om in 

evangeliserende Bybelstudiegroepe ongelowiges te betrek en te 

evangeliseer . 

Wanneer ongelowiges binne die kleingroep ingetrek word om 

daarbinne gegvangeliseer te word, leer die gelowiges binne die 

groep by mekaar - gewoonlik die onervares by die meer ervare 
lede - hoe om die ongelowiges te evangeliseer. 

Die kleingroepsituasie bied ideale omstandighede vir potensigle 

leiers om leierskapsvaardighede te kan oefen. Dit beteken dat 



mense wat in die kleingroep as leiers gevorm word, in die toekoms 

as leiers van nuwe groepe kan optree. 

3.5.2 'n Koinoniale en relasionele kragveld 

Onder 3.4 is die hedendaagse rnens se soeke na egte tussenrnenslike 

gemeenskap, identiteit en lewensin geaksentueer. Hendriks et al. 

(1987:104-115) toon aan dat hoewel enige kleingroep nie 

noodwendig die behoefte aan gemeenskap sal vervul nie, 

Christelike kleingroepe beslis die potensiaal daartoe het. 

Instemmend merk hulle (1987:115) op "Iemand heeft eens gezegd dat 

de toekomst van de christendorn in beslissende mate afhangt van de 

vraag in hoeverre het gelukt geloof niet alleen als louter 

innerlijkheid maar als tussenmenslijke ervaring mogelijk te 

maken, een ervaring in kleine sociale groepen en in netwerk van 

zulke groepen . . . " .  

Vander Griend en Evenhouse (1979:9) rneen dat die hedendaagse 

rnens, in hulle belewing van leegheid, eensaamheid, en 

oppervlakkige verhoudinge, "might well agree to come to a Bible 

study group in their search. Here their needs can be met as they 

become filled with the Word of God and begin to discover the 

meaning of true fellowship". In die benadering wat hulle egter 

voorstaan, word die fokus primer op die Woord (of, in terme van 

Simpson (1992) se onderskeidinge van pole, op die 

"Openbaringspool") geplaas. Die veronderstelling blyk te wees dat 

deur te fokus op die Bybel, koinonia, wat volgens hulle 

benadering sekonder is, gefassiliteer word. 

Uit die paragrawe hierbo blyk dat Hendriks et al. (1987:115) en 

Vander Griend en Evenhouse (1979:9) klemverskille het oor die 

belang van koinonia in evangelisering. In elk geval blyk dit dat 

ten minste deel van die sukses van evangelisering deur 

kleingroepe in die koinonia 1@. 

Simpson (1992:69) meen egter dat kleingroepe met die oog op 

evangelisering die klem meer op die onderlinge deel van 

ervarings, omgee vir mekaar en taakgerigtheid, as op die Bybel of 



Openbaring op sigself behoort te 18. Op die' wyse word die ander 

dimensies van die kleingroep gesamentlik 'n evangeliseringspoort 

tot die ongelowige se hart. Die klem is op verhoudinge en dit 

skep die geleentheid en maak die ongelowige ryp dat die evangelie 

gebring kan word. So word die spanninge tussen die opvattings van 

Hendriks et a1 (1987:115) en Vander Griend en Evenhouse (1979: 9) 

tot in 'n groot mate opgelos. Vander Griend en Evenhouse is egter 

reg as hulle meen dat ware koinonia eers kom na die aanvaarding 

van die evangelie. 

Kleingroepevangelisering werk in die praktyk met 'n ander 

t e o l o g i e s e  paradigma a s  d i e  eensydige tradisionele 

verkondigingsmodel (vgl. 3.3.2). Die feit dat die mens meer as 

net 'n verstandelike en geestelike wese is, word in hierdie 

benadering verdiskonteer deur ook die relasionele, emosionele en 

fisiese fassette van menswees te erken en in bearbeiding aan te 

spreek . 

Peace (1987 : 68) toon aan hoe kleingroepevangelisering deur egte 

Christelike medemenslikheid v i r  d i e  gemiddelde m e n s  

onweerstaanbaar is. In die kleingroep word die maskers laat sak, 

Christelike vergifnis verkondig en onderling beleef, en mense 

bemoedig om deursigtige eerlike lewens te leef. Om dit te kan 

laat plaasvind, is dit verkieslik dat die groep uit genoeg 

Christene bestaan omdat ware koinonia immers slegs tussen 

Christene beleef kan word (Simpson, 1992 :3-4, 69) . 

Die kleingroep bied aan die vereensaamde mens te midde van die 

koudheid en haastigheid van die w@reld 'n tuiste waar hy homself 

in die genade van die Here kan kom warm maak (vgl. Saunderson, 

1990:623). Deur in die groep 'n atmosfeer van omgee en 

medemenslikheid te kweek en lede te lei om a1 meer die boodskap 

van die evangelie vir hulleself toe te eien, word omgang met God 

a1 meer 'n realiteit. 

Engelbrecht en De Wet (s.a.:6-9, 123-128) toon oortuigend aan dat 

klein- of huisgroepe ook vandag, netsoos in die vroee Christelike 

kerk, 'n belangrike sleutel tot kerkgroei (in kwaliteit en 



kwantiteit) is. 'n Gemeente waar gelowiges lewende gemeenskap met 

mekaar beoefen, is 'n kragveld wat ongelowiges aantrek. 

Roux (1991: 66) meen "Deur ware gemeenskap van die gelowiges maak 

die kerk die boodskap wat hy uitdra waar. Daarom kan daar gesB 

word die werfkrag van die kerk in koinonia gelet! is". Duideliker 

gestel, beteken dit dat die k o i n o n i a  tussen gelowiges aan 

ongelowiges betoon en verkondig hoedat die boodskap van God se 

liefde in mense se lewens werklikheid is en word (vgl. 5.2.7). So 

word die waarheid van God se Woord aan hulle bevestig. 

Ideaalgesproke werk die evangeliseringsproses in die kleingroep 

breedweg soos volg: 

* Die gelowiges in die groep beleef deur praktykgerigte 

Bybelstudie en onderlinge omgee ware k o i n o n i a  in 

Christus met mekaar. 

* Hulle onderlinge koinonia dien as motiveerder om saam 

in liefde na die ongelowige uit te reik. 

* Die koinonia onder die gelowiges in die groep 

demonstreer iets eg-persoonliks waarna die ongelowige 

srnag . 

* Die persoonlike aandag en omgee deur groeplede in die 

groep verskaf aan die ongelowige 'n oase waarin iets 

van sy smagting na gemeenskap aangespreek word. 

x Die ongelowige leer uit die Bybelstudie en 

groepbesprekings dat die rede vir hierdie omgee die 

gelowiges se band met Christus is; en 

x so begin die ongelowige se belangstelling in Christus 

en sy genade. 

Peace (1987: 68) meen dat die feite van die evangelie in die 

konteks van die koinonia in die kleingroep "come through not as 



cold propositions but as living truths visible in the lives of 

others. In such an atmosphere a person is irresistibly drawn to 

Christ by his gracious presence". Hoewel Peace se opmerkings 

ietwat kategories is (die evangelie is immers, volgens 2 Kor. 

2: 15-16, deur gelowiges vir sommiges "'n doodsreuk" en ander "'n 

lewensgeur"), vestig hy beslis die aandag op die geweldige 

potensiaal van 'n evangeliserende kleingroep om hoorbaar en 

sienbaar te verkondig. 

3.5.3 'n Charismatiese gemeenskap 

Wanneer hier na 'n "Charismatiese gemeenskap" verwys word, word 

nie aan 'n denominasie of kerkrigting gedink nie, maar aan 'n 

groep wat volgens die charismata of geestesgawes funksioneer. In 

die kleingroep is daar geleentheid vir verskillende gawes en 

talente om te funksioneer, byvoorbeeld die gawes van gasvryheid, 

lering, wysheid, onderskeiding, bemoediging, diens (vgl. 1 Kor. 

12; Rom. 12:3-8; asook Gibbs, 1981:248) . Die gevolg is dat die 
evangelie aan die ongelowige op baie meer vlakke of dimensies as 

net die kerugmatiese bedien word. 

Tereg wys Neighbour (1990 : 43) na hierdie soort evangelisering as 

"Body Life Evangelism". Die evangeliseringstaak word nie 

oorgelaat aan sekere uitgesoekte "spesialiste" nie, maar elke 

groeplid werk deur sy/haar dienswerk mee en is so 'n kanaal 

waardeur die boodskap van God se liefde in Christus uitgaan. 

Die dienswerk van die kleingroep kan ook uitkring na mense buite 

die groep. In die direkte omgewing kan die groep gesamentlik 

uitreik in dienswerk, byvoorbeeld deur 'n sieke se inkopies te 

doen, ouer mense na doktersafsprake te neem en nuwe intrekkers in 

die buurt te verwelkom. Dit is makliker vir 'n groep om die 

dienswerk saam te doen as vir 'n individu omdat hulle mekaar 

daarin kan ondersteun en meerdimensionele diens kan lewer. 

Met reg kan evangelisering, waar die gawes van die kleingroeplede 

asook die k o i n o n i a  effektief benut word, as meerdimensionele 

evangelisering beskou word. Verskillende groeplede met 



verskillende gawes is by die ongelowige betrokke en so word 

verskillende dimensies en behoeftes van sy menswees aangespreek. 

(Vgl. Arnold, 1992:167-170) . 

3.5.4 Ander voordele 

Dit het baie praktiese voordele om die kleingroep as subjek en 

instrument vir evangelisering te benut. Die belangrikste voordele 

word hier genoem en kortliks bespreek om aan te toon dat 

kleingroepevangelisering 'n praktiese en werkbare metode vir 'n 

plaaslike gemeente is. 

3 . 5 . 4 . 1  Buigbaarheid 

Die evangeliseerders wat vanuit die kleingroep evangeliseer, het 

ruimte om buigbaar en aanpasbaar te wees. Saam werk hulle die 

toepaslike metode uit waarmee hulle die buitekerklikes die 

effektiefste kan evangeliseer. Hulle kan besluit hoe hulle met 

hulle eiesoortige kombinasie van gawes die teikengroep met sy 

eiesoortige behoeftes die beste kan bearbei. 

Die kleingroep is mobiel omdat dit kan gaan na 'n plek met 'n 

geskikte (bv. huislike of gemaklike) atmosfeer waar evangelise- 

ring die effektiefste kan geskied. Anders as by 

koffiekamerevangelisering en evangeliseringsdienste is 

kleingroepevangelisering nie van toegeruste geboue of sportstadia 

afhanklik nie. 

3.5.4.3 Informalitsit an interaksie 

Deurdat 'n atmosfeer van informaliteit en intimiteit binne die 

groep kan heers, kan die evangelie interaktief gekommunikeer 

word. So kan die evangeliseerders ook die nie-Christene binne die 

groep benut as kommunikasiekanale of -mediums om mekaar te help 

om die boodskap van die evangelie te ontdek en te verstaan. 



3.5.4.4 'n Nie-konfrontatiewe metode. 

Onder 3.3.5 is op die gebreke van die konfrontatiewe of 

opdringerige metodes gewys. Die kleingroep fasiliteer deur die 

interaktiewe bespreking van fasette van die evangelie groei in 

kennis, en, as die Here wil, ook groei tot en in geloof. 

3.5.4.5 Bekendheid 

Die groepsituasie is, anders as 'n lesing of preek, vir feitlik 

alle mense bekend. Vera1 as op primere groepe (huisgroepe - vgl. 
hfst . 4) gefokus word, maak die bekendheid wat die situasie vir 
die evangeliseringsobjekte het, dit vir die evangeliseerders 

makliker om die evangelie te bring. Die rede daarvoor is dat 

minder komrnunikasiesteurnisse (soos onbekende omstandighede of 

mense) teenwordig is om die boodskap te versteur. 

3.5.4.6 'n Lewenswerklike situasie. 

Waar met talle ander evangeliseringsmetodes die evangelie dikwels 

in 'n eilandsituasie buite die konkrete werklikheid van die 

buitekerklikes se lewens gekommunikeer word, is hierdie 'n metode 

waarin die evangelie in 'n alledaagse en lewenswerklike 

situasie gekommunkeer word. 

3.5.4.7 Blootstelling aan die evangelielewe 

Die gemiddelde persoon het gewoonlik eers 'n tyd van 

blootstelling aan die Christelike lewe en geloof van Christene 

nodig voor hyself gereed is om homself daartoe te verbind. Die 

g r o e p l e d e  s e  l e w e n s  en hulle vertellinge v a n  hulle 

lewenservaringe as Christene is kragtige voertuie om die 

evangelie oor te dra. 

3.5.4.8 'n Konteks wat groei en lewensverandering fasiliteer 

Die bekende Suid-Amerikaner Juan Carlos Ortiz (1976) maak dit in 

sy baie bekende boek Disciple duidelik dat evangelisering van 



ongelowiges nie beteken dat hulle gelei moet word om bloot maar 

die boodskap van die evangelie te aanvaar nie, maar ook om die 

lewenswyse wat met die boodskap saamgaan aktief te implementeer 

(vgl. Matt. 28:18-20). Volgens Gibbs (1981:245) voorsien die 

kleingroep die konteks en ondersteuning om hierdie 

lewensverandering te implementeer. Dit is op die wyse 'n kragtige 

middel waardeur die Heilige Gees as Heiligmaker kan werk. 

3.5.4.9 Spesialisasie 

Sommige kleingroepe kan spesialiseer op bepaalde teikengroepe 

soos byvoorbeeld bejaardes, enkellopendes, jongmense, dwelm- en 

alkoholverslaafdes, depressielyers, werkloses, of mense wat ten 

opsigte van hulle beroepe, sport, ontspanning, stokperdjies of 

belangstellings iets met mekaar in gemeen het. Een of twee 

Christelike gesin(ne) kan byvoorbeeld twee bejaarde egpare of 

vier enkellopendes "aanneem" en deur gereelde kontak en 

kleingroepbyeenkomste evangeliseer. 

3 . 5 . 5  GEVOLGTREKKINGS 

Uit 3.5.1 - 3.5.4 blyk veral die volgende: 

- Kleingroepe het die potensiaal om gelowiges binne die groep- 

situasie vir hulle getuienisroeping te motiveer, toe te rus, 

te aktiveer en die nodige emosionele versorging en 

ondersteuning te gee. 

- Die koinonia in evangeliserende kleingroepe vorm deel van 

die verkondiging van die boodskap van die evangelie en maak 

tegelyk die ongelowige wat dit sien meer ontvanklik vir die 

evangelie. 

- Kleingroepevangelisering is meerdimensionele evangelisering 

omdat meer gawes (as net die gawe om te verkondig) in 'n 

gekodrdineerde situasie gebruik word om verskillende 

behoeftes van die ongelowige aan te spreek. So word 

meerdimensionele diens gelewer en die evangelie op meer as 



net die kerugmatiese vlak verkondig. 

- Die baie praktiese voordele van evangelisering deur 

kleingroepe maak dit 'n aantreklike en werkbare metode vir 

'n plaaslike gemeente. 

3.6 METODES VIR EFFEKTIEWE ICLEINGROEPEVANGELISERING 

3.6.1 Basiese vertrekpunte ten opsigte van metodes 

Daar is basiese vertrekpunte wat by die evangelisering van 

buitekerklikes in gedagte gehou moet word. Anders kan 

kleingroepbyeenkomste ontspoor en nooit by evangelisering uitkom 

nie. 

3.6.1.1 'n Aktiwiteit gedra deur gebed 

Alle evangelisering is oorlogvoering teen duiwelse magte. Daarom 

is voortdurende gebed en voorbidding absoluut noodsaaklik. 

Daarmee plaas die evangeliseerder sy vertroue op God en erken Hy 

sy totale afhanklikheid van die Here. Een van die redes waarom 

die vroeB Christelike kerke so kragdadig kon getuig, is hulle 

volharding in gebed. (Runyon, 1985:68-69). 

Uit Hand. 4:23-31 blyk dat hulle in hulle gebedsbyeenkomste in 

huisgroepe nie soseer vir die verwydering van weerstande en 

vervolginge gebid het nie, maar vir die effektiwiteit en 

vrymoedigheid in die verkondiging van die evangelie. 

Paulus getuig in sy briewe gereeld van sy voorbidding vir 

gelowiges wat hy met die evangelie bedien het (bv. Ef. 1~16-17, 

3:14-21; Fil. 1:4) en vra voorbidding vir sy evangeliseringswerk 

(Ef. 6 : 19; Kol. 4 :3-4) . Voortdurende gebed vir die mense wat met 
die evangelie bedien word en vir die evangeliseerder self is van 

onmisbare belang. 

Volgens Aldrich (1983:196) is dit baie belangrik dat die persoon 

of persone wat die huisgroep evangeliseer op 'n daaglikse basis 

vir elke individuele lid sal bid. Dit beteken egter nie dat elke 



huisgroepbyeenkoms noodwendig met gebed moet begin en eindig nie. 

Soms is die buitekerklikes, volgens Aldrich (1983 : l96), nog nie 

gereed daarvoor nie. Gebed moet dus nie afgedwing word nie. 

3.6.1.2 Woordverkondiging in die krag van die Gees 

In die boek Die Handelinge van die Apostels word beskryf hoe 

Christene in die krag van die Gees (vgl. Hand. 1:8) die evangelie 

na die uithoeke van die destyds-bekende w@reld uitgedra het 

(Runyon, 1985:68). Die groei van die kerk word beskryf as die 

"woord van God" wat " toegeneem" het (Hand. 6: 7) , "gegroei en 
toegeneem" het (Hand. 12:24), en "gegroei en sterk geword" het 

(Hand. 19:20). 

Die Gereformeerde standpunt is immers dat die Gees deur die Woord 

in die harte van die mens oortuigend en geloofwekkend werk (Van 

der Griend en Evenhouse, 1979:l-5). Die wyse waarop dit aangebied 

word, verskil van situasie tot situasie en van hoorder tot 

hoorder, maar die inhoud van die verkondiging bly steeds die 

Woord van God. 

Vir evangelieverkondiging aan die buitekerklikes in die 

kleingroep is die sentrale boodskap dit wat Paulus aan die 

tronkbewarder in Filippi ges@ het: "Glo in die Here Jesus, en jy 

sal gered word, jy en jou hele huisgesin" (Hand. 16:31). Hierdie 

woorde moet egter aan die buitekerklike verduidelik word, soos 

Paulus-hulle inderdaad die aand in die tronkbewaarder se huis 

gedoen het (Hand. 16 : 32) . 

3.6.1.3 Doel: om mense na die Here en sy kerk te lei 

Evangelisering is 'n doelgerigte aktiwiteit. Volgens Buys 

(1986:3) het evangelisering altyd God se eer in die oog. Deur die 

sonde het dit gekom dat mense God nie ken en eer nie (Rom. 1 :20- 

23). Sodra evangelisering die eer van God uit die oog verloor, 

kan dit gebeur dat dit in 'n mensgesentreerde (humanistiese) en 

'n suiwer menslike aktiwiteit ontaard. Met kleingroepevangelise- 

ring wil evangeliseerders mense teruglei tot versoende 



verhoudings met God. 

Evangelisering het ook die heil van die buitekerklikes in die oog 

as sekondere doel. Volgens 1 Tim. 1:15 is die doe1 waarvoor 

Christus gekom het, juis "om sondaars te verlos". In 

evangelisering gaan dit nie om die evangelie te saai met 'n 

gesindheid van "mog't treffe" nie. Die evangeliseerder moet met 

positiewe verwagting kyk waar en wanneer die "saad" ontkiem en 

begin groei. Waar die "saad" nie ontkiem nie, moet weer gesaai 

word. Dit is God se Woord wat gesaai word, en Hy wat laat groei, 

maar in die proses gebruik Hy mense (vgl. 1 Kor. 3:s-9; Matt. 

8:4-14) . 

In die laaste plek het evangelisering ook die groei en heil van 

die gemeente in die oog. Waar gemeentes evangeliseer, daar vind 

groei na binne en buite plaas (vgl. Buys, 1989) . Daarom mag 
evangelisering nooit van die kerk losgemaak word nie. Immers, 

evangelisering is kerkwerk. (Vgl. Barnard, 1979c:143-144). 

3.6.1.4 Die evangeliseerder se lewe moet oortuigend wees 

Aldrich (1983:28) stel die wese van "Life-style evangelism" baie 

treffend as "a way of living beautifully and open one's web of 

relationship to include the nonbeliever. A person is exposed to 

both the music and the words of the gospel". Dit is ook op 

evangelisering in die kleingroep van toepassing. 

'n Veranderde en nuutgemaakte lewe is een van die kragtigste 

instrumente vir ef fektiewe evangelisering (Runyon, 1985 : 68) . Die 
buitekerklike is geneig om eers die evangeliseerder se lewe te 

"lees" en dan die Bybel. 'n Nuutgemaakte lewe bevestig aan die 

buitekerklike dat die evangelie waar is. 

Binne die grense van bogenoemde vertrekpunte is daar in 

kleingroepevangelisering baie ruimte vir kreatiwiteit. Hier word 

slegs enkele praktiese metodes genoem: 



3.6.2.1 Algemene strategie 

Wanneer gelowiges kleingroepevangelisering wil gebruik, moet 

hulle besluit watter algemene strategie hulle gaan gebruik. Die 

volgende is moontlikhede: 

* Vanuit die kleingroep na buite 

Volgens hierdie strategie gebruik die kleingroeplede die 

kleingroepsituasie om mekaar op te bou, te bemoedig, advies 

te gee en saam vir mekaar en die buitekerklikes wat hulle 

wil bereik, te bid. Kleingroeplede reik uit na individuele 

buitekerklikes buite die groep. Sodra die mense tot geloof 

en bekering kom, word hulle genooi om deel van die 

evangeliserende groep te wees. 

* B i ~ e  die kleingroep 

Met hierdie strategie nooi 'n klompie (2-4) Christene 'n 

klompie buitekerklikes na 'n kleingroep. Op informele 

relasionele manier word die buitekerklikes aan die lewe en 

boodskap van die evangelie blootgestel. 

* 'n Kombinasie 

'n Derde opsie is om die eerste twee moontlikhede te 

kombineer. Dit word soos volg deur Neighbour (1990:213) 

voorgestel: 



EVANGELISERING BINNE 
EN VANUlTDlE KLEINGROEP 

RELASIONELE 
EVANGELISERING 

VAN MAKLIKE 
OORTUIGBARES 

(Oorgeneem en vertaal uit Neighbour, 1990:213) 



Volgens hierdie metode kan die kleingroep in drie kategorieg 

opgedeel word. Die evangeliste is volwasse en ervare 

gelowiges wat redelik moeilik oortuigbare mense kan bearbei. 

Die tweede groep is jong, minder ervare gelowiges wat 

makl iker oortuigbare mense (dikwels af gedwaaldes) na 

Christus en sy kerk kan (terug)lei. Die derde kategorie is 

mense in die groep wat besondere sorg nodig het, soos 

pasbekeerde gelowiges en gelowiges wat met ernstige krisisse 

of probleme in hulle lewens worstel. 

Die voorstelling van Neighbour (1990 : 213) mag ef fens 

geforseerd lyk. In die praktyk gebeur dit dat kleingroeplede 

spontaan buitekerklikes (as individue, gesinne, of 

vriendskapsgroepe) evangeliseer en na groepsbyeenkomste 

nooi . 

3.6.2.2 Metodes om m e t  buitekerklikes kontak te maak 

Nadat potensiele kleingroeplede gexdentifiseer is (vgl. 4 . 6 ) ,  

behoort die evangeliseerders saam te bid en beplan oor watter 

metode die beste gaan wees om kontak te maak. Die metode sal baie 

afhang van die behoeftes, situasie, oortuigings en persoonlikhede 

van potensigle kleingroeplede. 

Soms is dit goed om in 'n pre-evangeliseringsfase eers met die 

kleingroeplede bevriend te raak deur aktiwiteite soos om saam te 

eet, saam na 'n uitvoering te kyk of aan informele sport deel te 

neem of saam by gemeenskapsaktiwiteite betrokke te wees (Runyon, 

1983:71). So word verhoudinge waarin gegvangeliseer kan word, 

gebou . 

Aldrich (1983:197-198) vind dat dit werk om mense te nooi om deel 

te wees van 'n groep wat byvoorbeeld weekliks 'n studie oor die 

gesinslewe doen, saam na Moody Science films kyk, of saam 

Bybelstudie doen. So 'n afspraak moet gewoonlik vir 'n 

voorafbepaalde aantal ontmoetings wees, maar gewoonlik verkies 

groeplede dat die groepsontmoetings daarna voortgaan. 

Uitnodigings moet so natuurlik moontlik gedoen word en kan, 



afhangende van omstandighede, per brief, telefonies of in 

persoonlike gesprek gedoen word. 'n Herinnering een dag voor die 

byeenkoms kan ook soms nodig wees. Gewoonlik aanvaar 'n paar 

mense nie die uitnodiging nie. Daarom word meer mense (15-20) as 

die wenslike getal groeplede (maksimum 12) uitgenooi. 

Dit is volgens Aldrich (1983:199) egter belangrik dat die 

evangeliseerder met die groeplede vriende moet wees, want so word 

hulle begelei op die pad om "vriende van Christus" (vgl. Joh. 

15:13-15) te wees. 

3.6.2.3 Skep 'n opbouende atmosfeer 

In Warm huislike atmosfeer is baie belangrik vir effektiewe 

evangelisering in kleingroepe. Die Christene in die groep moet 

gesond funksioneer en nie mekaar agteraf "byt" en benadeel nie 

(Arnold, 1992:171). Die buitekerklike groep moet tuis voel en vry 

wees om deel te neem. 'n Buis of woonstel blyk hier die geskikste 

te wees. Ander ontmoetingsplekke soos 'n koshuiskamer, kantoor, 

teekamer of selfs restaurant, kan soms ook geskik wees. (Barnard, 

1979c:142; Aldrich, 1983:190-194; Peters, 1971:161). 

3.6.2.4 Die lee-stoel-tegniek 

Wanneer Christene vanuit ' n kleingroep na buite evangeliseer, is 
'n goeie tegniek om by elke byeenkoms 'n lee stoel te he. Die lee 

stoel in die vertrek is dan simbolies en dien as herinnering dat 

die groep veronderstel is om deur nuwe lede te groei (Arnold, 

1992:172) . 

Die groeplede kan gereeld saam bid dat nuwe lede hulleself by die 

kleingroep sal voeg. Die kleingroep kan ook bid vir lede se 

familielede, vriende, en kennisse wat ongelowig is en deur hulle 

bearbei (moet) word. 

3.6.2.5 Soveel blootstelling as moontlik 

Die effektiwiteit van evangelisering in en deur die kleingroep 



hang grootliks .af van die blootstelling wat die buitekerklikes 

tot Christene se lewe het. Aldrich (1983:194) beklemtoon dat die 

buitekerklike ook op sosiale en alledaagse vlak met Christene 

moet kontak he om te kan sien en weet dat Christene ook kan lag, 

speel en pret he. Dit kom baie na aan die sogenaamde 

vriendskapsevangelisering. 

3.6.2.6 Skep evangeliseringsgeleenthede 

Omdat evangelisering in kleingroepe minder konfrontatief is, moet 

soveel moontlik evangeliseringsgeleenthede geskep en benut word. 

Dit is belangrik dat die kleingroeplede nie net aan die lewe van 

die evangeliseerders, maar ook die evangelie blootgestel word. 

Evangeliseringsgeleenthede kan, afhangende van die rypheid van 

die buitekerklike, byvoorbeeld gesprekke oor sekuriteit, 

geborgenheid of die sin van die lewe, of andersins Bybelstudies 

oor geloofsekerheid, die dood, Christus in my huwelik of werk, 

insluit. Algaande word die kleingroeplede blootgestel aan die 

waarhede en implikasies van die evangelie. 

Wanneer individue vrae oor hulle eie verhouding met God in 

Christus begin vra, kan dit gebruik word as 'n geleentheid om die 

evangelie oor die verlossing in Christus te bring. Op 'n 

informele wyse kan byvoorbeeld die gespreksmetode (EE-iii) van 

Kennedy (1976) gebruik word. So kan die persoon gelei word tot 

aanvaarding van die evangelie en tot oorgawe aan die Here. 

3.6.3 Gevolgtrekkings 

Uit 3.6.1 - 3.6.2 blyk die volgende: 

- Die metode van evangelisering deur kleingroepe het basies 

dieselfde vertrekpunte as enige ander gesonde en Bybelse 

met ode van evangel isering . 

- Kleingroepevangelisering is prakties uitvoerbaar en kan baie 

effektief wees. 



- Kreatiwiteit en egte Christenwees van die kant van die 

evangeliseerder is hier noodsaaklik. Dit is nie moontlik om 

hier volgens 'n streng gestruktureerde metode of strategie 

te werk nie. 

- Hierdie metode werk baie sterk met die mens as 

verhoudingswese en wil die evangelie met inagneming en 

gebruikmaking van die relasionele konteks bring. Die doe1 is 

dat vanuit die mens-mens -verhouding van die evangeliseerder 

en buitekerklike, die buitekerklike sal kom tot 'n 

verhouding met God. 



HOOFSTUK 4 

4.1 INLEIDENDE OPMERKINGS 

Die Bybelse rasionaal vir evangelisering in en deur die oikos 

is in hoofstuk 2 aangetoon. In hoofstuk 3 is ondersoek hoe 

kleingroepe as sub jek en instrument van evangelisering kan 

funksioneer. In hierdie hoofstuk word voortgebou op die gegewens 

in hoofstuk 2 en 3 om vas te stel hoe die kleingroep as 

evangeliseringsobjek kan funksioneer. 

Die evangeliseringsaktiwiteite van die vroee ~hristelike kerke 

was hoofsaaklik op drie teikens gerig: 

* die massas (bv. Hand. 17 : 16-34) ; 

* individue (bv. Hand. 8:26-40) ; en 

* huisgroepe of kleingroepe (bv. Hand. 10, 16:31-34) 

(Vgl. Green, 1971:194-235; Peters, 1971: 147, Runyon, 

1984: 64) . 

Beide Peters (1971: 145, 147) en Runyon (1985:64) meen dat 

huisgroep- of kleingroepgerigte evangelisering steeds vandag die 

vrugbaarste en mees praktiese benadering is. 

Ter verheldering is dit nodig om die evangeliseringsobjek verder 

te definieer en af te baken. 

Peters (1971:149) verduidelik dat "By household salvation we mean 

the principle decision on the part of the father and/or parents, 

and in deliberation with the members of the family, that the 

household ought to become a Christian family, and that the home 



ought to become a Christian home". 

Runyon (1985:65) definieer kleingroepgerigte evangelisering as 

"the sharing of the gospel with the people with whom a believer 

has some kind of relationship, whether family members, relatives, 

friends, or associates. These are people in one's sphere of 

influence" (sy kursivering) . Hierdie standpunt van Runyon 

(1985:65) is gegrond op Hand. 10:l - 11:18 waarin vertel word van 
die evangelisering van Kornelius en sy huishouding. Uit 'n 

ontleding van Hand. 10:2, 24, en 11:14 blyk dat oikos "referred 

not only to his immediate family unit but also to his other 

relatives and friends" . 

Beide bogenoemde definisies bevat beperkings: 

x Peters beperk kleingroepgerigte evangelisering tot die 

huisgesin as objek. 

* Runyon se definisie is wyer, maar beperk 

kleingroepgerigte evangelisering tot huisgesinne en 

groepe wat binne die subjek (of evangeliseerder) se 

persoonlike invloedsfeer is. 

In die lig van die studie in hoofstuk 2 oor evangelisering in die 

oikos asook bogenoemde definisies blyk die volgende definisie 'n 

werkbare een te wees: 

Klein- of huisgroepgerigte evangelisering is bediening van die 

evangelie aan primere groepe wat in woonplekke of ander gemaklike 

vergaderpl ekke byeenkom . 

'n Primere groep is volgens Ridgeway (1983:12) 'n groep mense wat 

langs natuurlike lyne emosioneel en interaksioneel vir 'n tyd 

lank aan mekaar gebind is. Die groeplede moet mekaar ken en in 

die normale gang van die lewe iets van hulleself met mekaar deel. 

So 'n kleingroep as primere groep kan bestaan uit lede van 'n 

gesin, familiekring, vriendekring, gemeentelede, uit mense wat 

bure van mekaar is of uit mense wat saam werk (2.7.3.2; Runyon, 



1985: 66-67, Barnard, 1979~ :l44-145) . 

4.3 PROBLEME WAT DIE KERK ONDERVIND OM BUITEKERKLIKES EFFEKTIEF 

TE EVANGELISEER 

Probleme wat gereformeerde kerke ondervind om die buitekerklike 

effektief te evangeliseer, is legio. Die bedoeling met hierdie 

studie is geensins om voor te gee dat huisgroepgerigte 

evangelisering die enigste werkbare metode is nie. In hierdie 

hoofstuk word egter ondersoek ingestel om te bepaal of 

huisgroepgerigte evangelisering we1 antwoorde bied op sommige van 

d i e  p r o b l e m e  w a t  in g e r e f o r m e e r d e  k e r k e  s e  

evangeliseringsaktiwiteite ondervind word. Daarom word hier 

slegs gefokus op probleme wat vir hierdie studie ter sake is. 

4.3.1 Individualistiese bediening deur gereformeerde kerke 

Westerse kerke ondervind dikwels in hulle bedieningspatrone 

probleme as gevolg van 'n individualistiese benadering (vgl. 

Richards, 1971:29; 3.4.2). Peters (1971:153) skryf individualisme 

in Westerse kerke toe aan drie faktore: 

* 'n ekstreme interpretasie van die uitverkiesingsleer; 

* 'n idee dat die kerk uit uitverkore individue bestaan; 

en 

* 'n vrees vir die volkskerkideologie. 

Peters (1971:153) erken dat die uitverkiesingsleer en die idee 

dat die kerk uit uitverkore individue bestaan, waarheidsmomente 

bevat. Verder is die gevaar van 'n volkskerkideologie ook vir hom 

'n realistiese een. Peters se probleem is egter dat wanneer 

bogenoemde elemente oordryf word, evangeliebediening 

individualisties kan word. 

Hoewel Peters tereg die gevare van oordrywing van sekere 

teologiese opvattinge uitwys, is dit tog ook so dat in 



gereformeerdeakerke die verbond gewoonlik sterk beklemtoon word. 

Die moontlikheid bestaan egter dat die verbond vir baie 

gereformeerdes verkeerdelik bloot 'n band tussen die individuele 

gelowige en God beteken en die band met die medegelowiges 

uitsluit . 

'n Verdere moontlike rede vir die individualistiese bediening in 

Westerse kerke, kan die individualisme van die Westerse kultuur 

wees (kyk 3.4). Westerse individualisme maak dit vir die Westerse 

gereformeerde kerk moeilik om aan verlossing in terme van 

groepsverband te dink. Die individuele aspek van God se 

heilshandelinge met die mens word oorbeklemtoon ten koste van die 

kollektiewe aard daarvan. (Vgl. Buys, 1984a: 140; McGavran, . 
1980 :339-340) 

Hierdie individualistiese benadering het ook deurgedring tot die 

kerk se wyse van evangelisering van die buitekerklike. In feitlik 

alle vorme van evangelisering van die buitekerklike soos 

massaveldtogte (vgl. Louw, 1980:133-134), koffiekamer- 

evangelisering (vgl. Victor, 1986: 100-113) , van-aangesig-tot- 
aangesig-evangelisering (vgl . Kennedy, 197 6; Buys, 1991) en 
media- en lektuurevangelisering (vgl. Barnard, 1979a:147-159) val 

die klem feitlik geheel en a1 op die individu se bekering tot, en 

geloof in Jesus Christus vir persoonlike saligheid. Hoewel 

hierdie evangeliseringsmetodes met groot vrug gebruik word, bring 

evangelisering wat net op die individu se verlossing gerig is, 

onder andere die volgende probleme mee: 

* Gesinne word verdeel 

Hoewel die evangelie mense kan verdeel in terme van geloof en 

ongeloof (Matt. 10:21-22, 34-39), kan 'n individualistiese 

benadering van evangelisering eerder as die evangelie self, lei 

tot verdeeldheid. Individuele gelowiges word dan 10s van die 

gesinseenheid gegvangeliseer. 

Die andersheid van die gegvangeliseerde persoon kan lei tot 

verdeeldheid in die gesin. Die verdeeldheid word deur die ander 



lede van die gesin voor die deur van die kerk en/of die evangelie 

gel@. 

Die evangeliseerders verwag van die gegvangeliseerde persoon om 

ook die prys van sy gesinslede se verwerping of weerstand teen sy 

nuwe lewenswyse te betaal. So 'n verwerping of weerstand wat die 

pas bekeerde gelowige verduur, is dikwels 'n onnodige of 

mensveroorsaakte prys. Op die lang duur bring dit probleme vir 

sowel die nuwe Christen as die kerk se verdere 

evangeliseringst aak (nasorg) mee . (Vgl . Hoof stuk 5; Peters, 
1971 :l55-157; Richards, 1971:29-38) . 

* Kinders wat in nie-Christelike huise opgroei 

Wanneer kinders deur spesiale uitreikaksies met die evangelie 

bereik word, is die evangeliseringspogings dikwels op die 

langtermyn nie baie effektief nie. Sulke kinders moet dan in nie- 

Christelike huise opgroei. Die indruk word verder geskep dat die 

kerk te "bang" of dalk "lafhartig" is om volwassenes te 

evangeliseer en daarom kinders as sogenaamde maklike teikens 

kies. (Vgl. Richards, 1971:269-271). 

Getz (1987:74) wys op die psigologiese skade wat eensydige 

kinderevangelisering kan veroorsaak. 'n Jong kind het 'n basiese 

behoefte aan aanvaarding en liefde binne die gesinskonteks. Hy 

het in sy geloofslewe en geloofsgroei, soos ook in ander fasette 

van sy lewe, die bemoediging en goedkeuring van sy ouers baie 

nodig. 'n Rind verwerk weerstand, teenstand, en verwerping 

emosioneel baie moeilik. Dit is ook verwarrend en psigologies 

frustrerend vir 'n kind as sy ouers nie Christene is nie en hom 

nie versterk in sy geloofslewe nie. 

* 'n Kerk met lidmate wat nie 'n besef van die gemeenskaplike 
dimensie van verlossing het nie 

Eensydige individugerigte evangelisering kweek individugerigte of 

na-binne-gerigte gelowiges en/of individugerigte gemeentes (vgl. 

Buys, 1984a:156-157). Die gevolg is gemeentes waarin die 



relasionele fasette van Christenwees soos koinonia, deel van In 

verbondsgemeenskap wees, omgee vir mekaar, oppervlakkig beleef 

word of feitlik afwesig is. Hierdeur word die lewe, diens en 

getuienis van die gemeente gestrem. 

4.3.2 Oneffektiewe evangelisering wat nie die relasionele lewe 

raak nie 

Volgens Hendriks (1992 : 19-24) is gereformeerde kerke se kerkwees 

baie sterk geskoei op 'n verkondigingsmodel. Spesiale 

evangelisasiedienste word met behulp van spesiale predikers gehou 

en van mense word verwag om te "korn" (vgl. oor die sogenaamde 

"Kom-strukture": 3.3.3; Barnard, 1979d:356). Evangelisasiedienste 

het ten doe1 om In groot klomp individue met Christus te 

konfronteer en tot individuele beslissings op te roep. 

Dit gebeur inderdaad dat buitekerklikes in so 'n diens tot geloof 

en bekering kom. Die evangelie vat egter dikwels nie grond in die 

res van sy lewe nie. Sy hele lewe met a1 die verhoudinge waarin 

hy staan kom nie onder die heerskappy van God nie. Die indruk 

word gewek dat die evangelie slegs antwoorde bied vir die mens se 

eskatologiese vrae, maar vir die konkrete daaglikse en 

relasionele lewe bly dit soos Marx (Louw, 1980:134) beweer het 

"opium vir die volk". Daar word op mense se sieleheil gefokus, 

maar hulle gesins- en sosiale verhoudinge bly onaangeraak. 

Die probleem is verder dat min buitekerklike mense na so In 

spesiale evangelisasiediens in ' n kerkgebou korn (Gibbs, 

1981:251). As gevolg van die gejaagdheid in die stad is mense 

geneig om eerder hulleself in hulle huise terug te trek (Simpson, 

1992:30). Wanneer die buitekerklike tog kom, word hulle as 

individue dikwels op 'n "mog-It-troffe" basis geevangeliseer. 

4.4 PRISIPIBLE ORIaNTERING 

4.4.1 Die kollektiewe aard van God se heilshandelinge 

In die Skrif onderstreep byvoorbeeld die baie geslagsregisters in 

die Ou Testament, God se handelinge met sy uitverkore volk 



Israel, die weergawes van Jesus se geslagsregisters in Matt. 1:l- 

17 en Luk. 3:23-38, die feit dat God se uitverkiesende genade ook 

deur gesinne en families loop (2.3.3; 2.4.3; 2.5.2; 2.8). In die 

Nuwe Testament word egter beklemtoon dat God se uitverkorenes nie 

net uit Israel nie, maar uit alle volke en nasies kom (vgl. bv. 

Matt. 28:19; Rom. 9-11; Opb. 5:9). 

In hoofstuk 2 (vgl. veral 2.8) is aangetoon dat God in sy heils- 

en verbondshandelinge nooit bloot individualisties met die mens 

werk nie. In die reel, eerder as die uitsondering, werk Hy met 

die mens kollektiewelik in sy natuurlike groepverband. Die hoof 

van die primere groep het 'n bepalende invloed op die res van die 

groep se aanvaarding en belewing van die heil in Christus. 

Kleingroepgerigte evangelisering wil God se verbondsmatige 

handelinge met mense in hulle primere groepe erken en in die 

benadering tot evangelisering verdiskonteer. Uit 'n analise van 

Bybelse gegewens het in 2.7 en 2.8 die volgende prinsipiele 

vertrekpunte vir kleingroepgerigte evangelisering na vore gekom: 

Evangeliseringsaktiwiteite moet op natuurlike groeperinge 

van mense gerig word. 

Effektiewe evangelisering van die hoof, leier of 

opinievormer van die huis of groep speel 'n bepalende rol in 

die evangeliseringspotensiaal van die res van die groep 

(vgl. ook Peters, 1971:161; Aldrich, 1987:73; 2.8). 

In Belangrike doelwit is om die evangelie in die netwerke 

van nabye medemensverhoudinge te laat deursuur. 

Byeenkomste kan in enige gerieflike lokaal wat 

interpersoonlike kommunikasie bevorder, plaasvind. Die 

woonplekke van mense bly waarskynlik nog steeds die mees 

natuurlike bymekaarkomplek. 



4 .4 .2  Jesus stuur sy volgelinge na die nasies toe 

In Matt. 28:18-20 gee Jesus opdrag dat na alle nasies (panta ta 

ethne) gegaan moet word om hulle sy dissipels te maak. Die 

teologiese debat oor wie die nasies is en presies hoe hulle 

dissipels gemaak moet word, is nog lank nie ten einde nie (vgl. 

Son, 1983:6-8; Bosch, 1983:235-240) en ook nie hier ter sake nie. 

Uit Matt. 28:18-20 kan egter afgelei word dat Jesus in sy 

evangeliseringsopdrag meer as net die evangelisering van 

losstaande individue as evangeliseringsobjek in die oog het (vgl. 

Bosch, 1983:218-248; Ridderbos, 1946:261-262). Geloof is altyd 'n 

individuele daad van antwoord op die Woord van God, maar kan nie 

losgemaak word van die sosiale konteks waarin dit tot stand kom 

en beleef word nie. 

Kleingroepgerigte evangelisering is volgens Peters (1971:158) die 

manier waarop gemeenskappe bereik kan word. Van een klein- of 

primere groep af kan die evangelie uitkring na netwerke van 

klein- of primere groepe. 

4 . 4 . 3  Kleingroepgerigte evangelisering verkondig nie 

verbondsoutomat isme nie 

Die beswaar kan geopper word dat huisgroepgerigte evangelisering 

ooreenkoms toon met n soort verbondsoutomatisme (vgl . Hattingh, 
1988:109-140) of verkondiging van 'n outomatiese saligheid. 

Hiervolgens sou iemand salig kan word bloot omdat hy deel van 'n 

Christelike groep is of word. Tereg wys Buys (1984a:142-143) 

daarop dat die kollektiewe aard van die verbond nie "individuele 

beslissing" en die "persoonlike gemeenskapskarakter tussen God en 

die bondeling" uitsluit nie. 

4 . 4 . 4  Individuele gelowiges: 'n evangeliseringspoort na die res 

van die gesin 

Petrus moedig volgens 1 Pet, 3:l-6 gelowige vroue met ongelowige 

mans aan om Christelik te lewe sodat hulle met hulle lewenswyse 

hulle mans vir Christus kan wen. 



Volgens 1 Kor. 7:12-16 moet egskeiding nie noodwendig plaasvind 

as die een huweliksgenoot tot geloof kom en die ander nie. As die 

ongelowige getroud wil bly, moet die huwelik voortgaan. Hier word 

verduidelik dat die geloof van 'n gelowige man of vrou ook die 

verhouding van God tot die res van die gesinslede raak. Kinders 

word deur die geloof van een ouer aan God en sy gemeente gebind. 

Die ongelowige man of vrou is vir God aanneemlik (aanvaarbaar as 

huweliksmaat) deur die geloof van die gelowige eggenoot. Hy of sy 

leef in 'n atmosfeer waar Woord en Gees werk en kan moontlik tot 

geloof en redding kom. (Vgl. Groenewald, 1980:90). 

Die logika van God se raad (deur Paulus) in bogenoemde gevalle is 

duidelik. Dit kom neer op: "Bly sover jy kan in die huwelik of 

gesin want heel moontlik kan jy deur jou uitlewing van jou geloof 

die ander vir Christus wen". 

Die evangeliseringsvoorbeelde van die tronkbewaarder van Filippi 

(Hand. 16:31-34) en die hoofman Kornelius (Hand. 10) illustreer 

hoe God deur die hoof van die huis die res van die huis bereik. 

Opvallend is dat daar in die Nuwe Testament geen voorbeeld genoem 

word waar kinders se geloof 'n poort vir die evangelie na die 

ouers toe is nie. Dat deur kinders hulle ouers bereik kan word, 

is, hoewel dit nie die ideal is nie, natuurlik nie uitgesluit 

nie. 

Uit 4.4.1 - 4.4.4 blyk die volgende: 

- Die huisgroep behoort 'n belangrike teiken vir 

evangelisering te wees omdat God in sy heilshandelinge in 

die re&l eerder as die uitsondering met mense binne hulle 

primere groepe werk. 

- Die kollektiewe aard van God se verlossing aan die een kant, 

sluit aan die ander kant nie die individuele 

geloofsbeslissing en gemeenskap met God uit nie. 



- Individuele gelowiges, veral ouers of hoofde van gesinne en 

leiers in groepe kan 'n poort tot bereiking van die hele 

primere groep wees. 

4.5 DIE KLEINGROEZ AS AWTWOORD: 'N EVANGELISERINGSTEIKEN 

4.5.1 Die potenaiaal van kleingroepgerigte evangelisering vanuit 

verskillende perspektiewe bekyk 

In 'n poging om eensydigheid te voorkom, word die belangrikheid 

van die kleingroep as objek vir evangelisering uit verskillende 

perspektiewe bekyk: 

4.5.1.1 Die Church Growth Movement se Fokue op homogene 

groeperinge 

Die ontstaan van hierdie beweging is grootliks toe te skryf aan 

McGavran wat in 1955 met sy boek The Bridges of God met 

oortuigende redenasies sterk klem daarop gel@ het dat God wil h@ 

dat sy kerk moet groei. Hy benadruk dat die fokus van 

evangelisering behoort te 18 op groeiende Christelike bewegings 

wat 'n groeikoers van 50% of meer per dekade handhaaf (Buys, 

1988:2) . 

McGavran (1980:26) definieer sending as "an enterprise devoted to 

proclaiming the Good News of Jesus Christ, and to persuading men 

to become His disciples and dependable members of His Church". 

Kerkgroei is 'n ander benaming vir sending en evangelisasie, maar 

dan met die bykomende klem op die bereiking en meting van 

resultate. 

Son (1983:255) s@ in In wetenskaplike proefskrif "we need to note 

how thankful we should be to God for raising a man like McGavran. 

He has been used by the Lord in pointing the way for the growth 

of the church of Jesus Christ in many parts of the world". 

Die Kerkgroeibeweging ontvang waarskynlik die meeste kritiek oor 

sy swaar klem op homogene groeperinge. Die term "people 



movements" word dikwels gebruik en daarmee word bedoel dat 'n 

homogene groep mense as geheel die Christelike geloof aanneem. 

Volgens McGavran (1980:61) is etniese, kuturele en ekonomiese 

homogene segmente deel van die realiteit van die w8reldbevolking. 

Kerke raak vinniger gevestig en groei vinniger binne sodanige 

homogene groepe. McGavran (1980:223) meen dat "men like to become 

Christians without crossing racial, linguistic, or class 

barriers". Hy (1980:336) meen dat bediening van die evangelie 

binne homogene groeperinge 'n Godgegewe manier is om die 

weerstand teen die evangelie te oorkom. Hierdie benadering tot 

bediening gebruik verhoudinge en ooreenkomste tussen mense as 

brae om die oordra van die evangelie te vergemaklik. So het God 

immers reeds in die vroe(! Christelike tyd gewerk toe hele 

huishoudings en homogene groepe tot geloof gekom het. 

Die kerstening van groepe sluit egter volgens die beweging 

geensins individuele bekering uit nie. Streng gesproke is alle 

bekerings in die eerste plek individueel. Daarom stel McGavran 

(1965:72-73) dit duidelik dat 'n groepbekering eintlik neerkom op 

'n multi-individuele bekering. 

Wagner (1981:167) maak dit duidelik dat die homogene- 

groepbeginsel vir die Kerkgroeibeweging bloot 'n handige 

instrument is om die evangelistiese mandaat uit te voer. Die 

beweging beskou die beginsel nie asof dit 'n elfde gebod is nie. 

Hierdie beginsel wys volgens Wagner (1981:179) ook strukturele en 

geassimileerde ("word soos ek") rassisme sterk af. Na deeglike 

interpretering van en beredenering oor die Skrifbeginsels ten 

opsigte van die situasie in Suid-Afrika stel De Wet (1986:92) sy 

standpunt soos volg: "one cannot but conclude that the HUP is a 

big No for the South African situation. I do not think we dare 

implement or teach the principle of the homogeneous unit in a 

country already so torn and divided". 

Buys (1988:ll) het waardering daarvoor dat die homogene-groep- 

beginsel 'n verbetering is op die Westerse individualisering. 



Kontekstualisering van die evangelie is immers van groot belang. 

Verder het die verbond sowel 'n persoonlike as 'n kollektiewe 

gemeenskapskarakter. Kulturele gewoontes moet egter altyd aan die 

Skrif getoets word om nie sinkretisme te laat insluip nie. Daar 

moet ook gewaak word dat homogeniteit nie 'n ideologic word wat 

tussen mens en God kom staan omdat mense aan so 'n groep behoort 

ter wille van sekuriteit, veiligheid en geborgenheid sonder om 

werklik aan God geanker te wees nie. 

Buys (1988:12) meen egter dat die kerk moet groei "in sy vermog 

om 'n omvattende verskeidenheid binne die eenheid te 

akkommodeer". Met hierdie stelling moet saamgestem word. Die 

universele Kerk van Christus as verbondsvolk transendeer immers 

homogene groeperinge (Ef. 2:13-18). Die homogene-groepbeginsel 

word oordryf as die eenheid van alle gelowiges binne die een 

liggaam van Christus uit die oog verloor word. 

Die homogene-groepbeginsel is 'n handige instrument, maar dit 

moet met oorleg slegs daar gebruik word waar dit toepaslik, 

funksioneel en bevorderlik vir die evangelie-verspreiding sal 

wees. In Suid-Afrika blyk dit beter te wees om die voordele van 

die homogene-groepbenadering eerder op kleiner skaal te soek deur 

mense in kleingroepverband te evangeliseer. Die lede van 'n 

kleingroep moet, wat kultuur en sosio-ekonomiese klas betref, 

verkieslik redelik homogeen wees sodat taal- en kultuurverskille 

nie struikelblokke vir die lede se aanvaarding van die evangelie 

veroorsaak nie . 

4.5.1.2 Die "Evangelism in depth" se klem op totale 

evangelisering 

Peters (1971:27) verkies om te praat van "Saturation Evangelism" 

en sien beide "Evangelism in depth" en "New Life for All" as 

vorme daarvan. Dit gaan hier om 'n omvattende of komprehensiewe 

benadering van evangelisering sodat die volle evangelie aan die 

hele gemeenskap op so veel as moontlik maniere verkondig word. 

Die basiese beginsels wat hierdie benadering onderskei van ander 



benaderings, sien Peters (1971 : 39-44) soos volg: 

* Dit poog om die samelewing op elke vlak te 

evangeliseer. Enige toepaslike metode van 

evangelisering word hiervoor ingespan. 

* Saturation Evangelism poog om die kerk se 

sentripetalisme (na-binne-gerigtheid) te verander tot 

sentrifugalisme (na-buite-gerigtheid) . Hieroor s@ 

Peters (1971:41) : "It is evident that if this world is 

to be evangelized, it will have to happen outside of 

the church buildings (kursivering deur JWO) . The world 
is the field, not the church building. We must win the 

people in the world in which they find themselves, if 

they are ever to enjoy the salvation of God and become 

members of the church of Jesus Christ". 

* 'n Voorafbeplande skedule word gevolg en die program 

word deeglik geko8rdineer. 

* Soveel as moontlik kerke, denominasies, en 

sendinggenootskappe word genader om in 'n program wat 

so omvattend as moontlik is, mee te werk sodat die 

evangelie deur soveel as moontlik mense aan soveel as 

moontlik mense bedien kan word. 

'n Probleem met hierdie benadering is dat dit neig om 'n para- 

kerklike beweging te wees (vgl. Barnard, l979b: 331) . Wat egter 
met betrekking tot kleingroepgerigte evangelisering geleer kan 

word, is veral twee dinge: 

* die kerk moet sentrifugaal op die samelewing gerig 

word; en 

* die kerk moet gaan waar die mense is. 

As die kerk bogenoemde twee lesse leer, sal dit onmoontlik wees 

om in evangeliseringsaktiwiteite na-binne-gerig, gebou- 



gesentreerd en individualisties te werk te gaan. 'n Omvattende 

benadering waarmee met mense in die konteks (en groepe) waarin 

hulle lewe, kontak gemaak word, is nodig. 

4.5.1.3 UIT GEREFORMEERDE VERBONDSEVANGELISERING GESIEN 

Daar is reeds (kyk 4.3.1) na die kollektiewe aard van die verbond 

verwys. Buys (1984a:160) meen op grond van 'n studie oor die 

kollektiewe aard van die verbond dat evangelisering van 

buitekerklikes "altyd op die bekering van hele huisgesinne 

gefokus" moet word. 

Stavast (1979:31) is ruimer in sy siening van verbondsmatige 

evangelisering as hy dit stel dat die natuurlike lewensverbande 

waarin die buitekerklike mens bereik kan word naas die gesin ook 

die kring van sy werk en ontspanning kan wees. Vir Stavast 

(1979:31) verteenwoordig die gesin "die verbondsgedagte" en die 

werk of ontspanning "die koninkryksgedagte". Uit die konteks is 

dit egter onduidelik hoe hy die koninkryksgedagte by 

verbondsevangelisering uitbring. 

Kritiek op Buys is dat hoewel hy in 1984 in sy verhandeling 

verbondsmatige evangelisering bepleit, hy in sy evangeliserings- 

handleiding Ligdraers in die W@reld baie min daarvan 

verdiskonteer het (vgl. Buys, 1991). Die evangeliseringsmetode 

wat hy voorhou, is steeds geskoei op Kennedy (1976) se 

gespreksriglyn en metode van aangesig-tot-aangesig- 

evangelisering. Die verbond word eers in die laaste hoofstuk 

verdiskonteer. Erkenning moet egter gegee word vir die feit dat 

Buys (1991:131-146), wanneer hy die assimilasie van nuwe 

gelowiges behandel, aantoon dat die hele gemeente betrek moet 

word. Ten spyte van sy mooi studie oor die implikasies van die 

verbond, slaag Buys egter nie daarin om dit in sy volle 

konsekwensie deur te trek na die metode vir die evangelisering 

van die buitekerklike nie. 

Kleingroepgerigte evangelisering is om die volgende redes 

gereformeerde verbondsevangelisering: 



* Dit is gebaseer op 'n Bybelse verbondsbeskoulng; 

* dit fokus op die bekering en geloof van hele gesinne 

en/of ander primere groepe; en 

* op die langtermyn bevorder dit 'n gemeente se 

verbondsbelewing en sy funksionering as verbonds- 

gemeenskap. 

4 . 5 . 1 . 4  U i t  'n psigoaosiale perapektief 

Wit 'n psigoterapeutiese en psigososiale perspektief wys kundiges 

(bv. Ridgeway, 1983: 14-15, Vander Kolk, 1985: 8-9; Kotze, 

1987 : 170-174) daarop dat positiewe verandering van mense dikwels 

die effektiefste in groepe plaasvind. Die voordeel om met primere 

groepe te werk is dat dit bediening in 'n lewenswerklike situasie 

is. Wanneer die kleingroep reg gefasiliteer word, kan mense 

mekaar help om hulle eie probleme (of sonde) gouer in te sien en 

oplossings daarvoor in hulle lewens toe te pas. Mense is geneig 

om makliker oor hulleself te praat in 'n groep waar die lede vir 

hom/haar omgee. 

Kotze (1987:172) beklemtoon dat in die kerklike bediening die 

huisgesin as primere subsisteem erken moet word. Volgens die 

sisteemteorie is 'n kleingroep 'n sisteem waarin die lede 'n 

groot invloed op mekaar uitoefen. Nie net die ontwikkeling en 

groei van die individuele lede nie, maar ook die ontwikkeling van 

die kleingroep as lewende sisteem, is belangrik. 

Toegepas op die evangelisering van die buitekerklike, beteken dit 

dat die bediening van die evangelie binne 'n kleingroepverband 

die voordeel het dat die lede mekaar positief kan help om die 

evangelie te "hoor" in die ware sin van die woord. Saam kan hulle 

mekaar help om die evangelie te verstaan as die antwoord op hulle 

diepste eksistensigle vrae. Omdat lede van 'n primere groep 

mekaar ken, kan hulle mekaar ook help om blokkasies wat tussen 

hulle en die aanvaarding van die evangelie staan te verbaliseer 



en uit die weg te ruim. God werk met mense as mense. Daarom is 

dit logies dat Hy deur sy Gees ook so werk dat die psigososiale 

funksionering van die mens meewerk, sodat die buitekerklike die 

evangelie kan internaliseer en glo. 

4 . 5 . 2  Afleidings uit voorafgaande perspektiewe 

Uit 4.5.1.1 - 4.5.1.4 blyk die volgende: 

- Kleingroepgerigte evangelisering het die potensiaal om baie 

effektief en vrugbaar in die kwalitatiewe en die 

kwantitatiewe sin van die woord te kan wees. Deur middel van 

gesinne kan die kerk die gemeenskap bereik. 

- Kleingroepgerigte evangelisering het die voordeel dat dit 

gaan waar die mense is. In plaas daarvan dat van die 

buitekerklike verwag word om kerk toe te kom om daar 

gegvangeliseer te word, word die kerk met die evangelie 

asft ware na hulle huis toe gebring. 

- In kleingroepgerigte evangelisering word die Bybelse 

beginsel van verbondsmatige verlossing erken. 

- Sosiologiese en kulturele eenhede word erken en positief 

benut. 

- Kleingroeplede kan mekaar help om die evangelie te hoor en 

te aanvaar. 

4.6 METODES OM KLEINGROEPE VIR EVANGELISERING TF IDENTIFISEER 

Die volgende is drie van die algemene metodes om potensigle 

kleingroepe vir evangelisering te identifiseer: 

4.6.1 Mense binne die evangeliseerder se persoonlike invloedsfeer 

Volgens Runyon (1985:69) het die Christene van die vroeg 

Christelike kerke buitekerklikes gegvangeliseer wat binne hulle 



invloedsfeer was. Prakties gesproke kan 'n evangeliseerder 'n 

opname maak oor die buitekerklikes of buitekerklike huisgroepe 

binne sy invloedsfeer en homself afvra wat die spesifieke 

behoeftes van die spesifieke individue of groepe is. 

Die hedendaagse mens se persoonlike invloedsfeer kan, volgens 

Runyon (1985:66) in vier kategoriee ingedeel word: 

t Familie- en gesinslede; 

* bure; 

* beroepsverwante kontakte; en 

rt nie-beroepsverwante kontakte en vriende. 

In a1 vier kategoriee word op grond van die frekwensie waarop die 

kontak plaasvind, twee vlakke onderskei: 

t Intieme verhoudinge (soos gesinslede en persoonlike 

vriende) ; en 

j, Kennisse (mense van wie die persoon weet). 

Die evangeliseerder se persoonlike invloedsfeer kan soos volg 

voorgestel word: 



'n Persoon se lnvloedsfeer 

Familie 

Familielede 

PrimQre sfeer 

Ander mense met 'n 
soo rtgel y ke beroep 

SekondQre sfeer 

Beroepskontakte 

(Aangepas en oorgeneem u i t  Runyon, 1985:67). 



In 'n kleingroephandleiding van die New Life Prebyterian Church - 
Glenside (1993: bladsy ongenommer) word voorgestel dat 'n 

evangeliseerder drie mense as sy gaste nooi om deel van 'n 

kleingroep te wees. Elke gas van die evangeliseerder moet weer op 

sy/haar beurt drie gaste na die kleingroep saambring. Op die wyse 

kan maklik In groep van 13 lede saamgestel word (1 + 3 + [ 3  x 31 

= 13). Hierdie proses kan soos volg voorgestel word: 

Gas 1.1  
I 

Gas 1.3 

Gas 2.1 
I 

Evangeliseerder 1 Gas 2 I Gas 2.2 

Gas 3.1 1 Gas3 17 Gas 3.2 

Gas 3.3 

(Oorgeneem en aangepas uit New Life Presbyterian Church - 
Glenside, 1993: bladsy ongenommer) 

Die bogenoemde metode het die nadele dat dit ietwat geforseerd 

is en 'n groot aantal individue in die groep mekaar aanvanklik 

nie ken nie. As die kleingroeplede mekaar egter vind en goed leer 

ken, kan hulle met verloop van tyd tog vir mekaar tot In primere 

groep ontwikkel. Groeplede sal algaande 'n a1 belangriker rol in 

mekaar se lewens begin speel en mekaar bePnvloed soos hulle 

relasioneel nader aan mekaar beweeg. 



4.6.2 Mense in krisisse 

Mense blyk ook meer ontvanklik vir die evangelie te wees wanneer 

hulle deur lewenskrisisse of -veranderinge, soos die dood van 'n 

geliefde, egskeiding, en statusveranderinge gaan . Mense wat in 

krisisse verkeer, is geneig om meer na te dink oor die sin van 

die lewe as andersins (Runyon, 1985:70). Kleingroepe wat 

spesialiseer in ondersteuning aan mense in bepaalde soort 

krisisse, kan hulle dienste in 'n plaaslike koerant aanbied. 

In sulke ondersteuningsgroepe word lede gelei om mekaar te 

ondersteun en met raad en advies te bedien. Die evangeliseerder 

se uiteindelike doe1 is egter om die mense in die krisis na God 

in Christus te lei. Op die wyse leer die lede soos hulle algaande 

die verlossing in Christus leer ken, om nuwe lewens in die krag 

en lig van God en sy Gees te lei. 

4.6.3 Marknavorsing en dataversameling 

Ander moontlike metodes om evangeliseerbare mense of huisgroepe 

te identifiseer, is 'n vraelysondersoek en marknavorsing in 

die omgewing. Bruikbare inligting kan dikwels ook by instellings 

soos skole, hospitale, dienssentrums en maatskaplike 

werkerskantore verkry word. 

Uit 4.6.1 - 4.6.3 die volgende: 

- Op georganiseerde en dikwels baie natuurlike wyse kan 

kleingroepe as objekte vir evangelisering gefdentifiseer 

word. 

4.7 GEVARE IN KLEINGROEPGERIGTE EVANGELISERING 

Om met 'n kleingroep as objek van evangelisering te werk, het ook 

sy probleme en gevare. Uit die praktyk van kleingroepgerigte 

evangelisering blyk die volgende gevare: 



* Een disfunksionele of doelbewus moeilike persoon kan 

die kleingroepbyeenkomste ontwrig en ander lede verhoed 

om tot oorgawe aan Christus te kom. Volgens Baugk 

(1989 : 41) moet sulke persone vroegtydig geidentif iseer 

word, oor hulle gedrag aangespreek word, en, waar dit 

nie anders kan nie, gevra word om nie die 

kleingroepbyeenkomste by te woon nie. 

jl "Siekl* of disfunksionele kleingroepe kan kommunikasie 

van die evangelie benadeel en dit vir individuele lede 

moeilik maak om tot oorgawe aan Christus te kom (vgl. 

Van der Walt, 1985:228) 

* Groeplede kan vir die skyn tot bekering kom om ander 

lede tevrede te stel. Dan word die groepsdinamika 

manipulasie en bekerings is oneg en betekenisloos of 

selfs skadelik. (Barnard, 1979a: 143; Van der Walt, 

1985:227) . 

* Botsing of konflik tussen die evangeliseerder en die 

kleingroep kan plaasvind. Kleingroepgerigte 

evangeliseerders het opleiding nodig om die dinamika 

van so 'n kleingroep te kan verstaan en in die regte 

rigting te kan fasiliteer (Dinkmeyer & Muro, 1979:123- 

178). 

Wanneer in kleingroepgerigte evangelisering rekening gehou word 

met d i e  g e v a r e ,  benadeel dit in d i e  reel nie 

evangeliseringsproses nie. 

In die lig van die bespreking oor die potensiaal en effektiwiteit 

van kleingroepgerigte evangelisering kan met Runyon (1985:64) 

saamgestem word as hy meen dat hierdie benadering tot 

evangelisering "is still the most important method or strategy 

available to laymen today". 



I-IOOFSTUK 5 

DIE KLEINCROEP AS VERSORGINGSBASIS 

VIR DIE PAS BEKEERDE CHRISTEN 

5.1. INLEIDING 

Schwanz (1988:43), predikant van 'n gemeente wat jaarliks met 500 

lidmate groei, het bevind dat nuwelinge binne ses tot agt maande 

'verdwyn' as hulle nie effektief begelei en geassimileer word 

nie. In hierdie hoofstuk word gekyk na die problematiek waarmee 

die kerk t e  kampe het om pas gegvangeliseerde mense te 

assimileer. 

Die doe1 van evangelisering is nie net om mense tot saligheid in 

Christus te lei nie, maar inderdaad ook om hulle dissipels 

(gehoorsame volgelinge) van Christus te maak (Matt. 28 : 18-20) . 
Die evangeliseringsproses is 'n voortgaande proses met sterk klem 

op pastorale versorging nadat die persoon tot geloof en bekering 

gekom het . 

Rossouw (1988:25) definieer, in die lig van die herder-kudde- 

metafoor, pastoraat as "die bediening van sorg aan elke lid van 

die gemeente as verbondsgemeenskap". Hy (1988:26) maak dit 

duidelik dat pastoraat eerstens die kudde en tweedens die 

individu in die oog het. 

Wanneer 'n buitekerklike, kerklose, kerklosse, of ongelowige 

persoon tot bekering en tot geloof in Jesus Christus kom, is hy 

kind van God (vgl. Joh. 1:12) en behoort hy Bybels gesproke tot 

die familie van God, die verbondsgemeenskap. Sodra dit gebeur is 

hy, hoewel die evangeliseringsproses voortgaan, volgens bostaande 

definisie van pastoraat ook 'n objek van pastorale versorging. 

Bediening van die evangelie en geestelike begeleiding van die pas 

bekeerde Christen gaan dus voort. 

Omdat pastoraat nie net die individu nie, maar ook die kudde in 



die oog het , behels past orale begeleiding van die nuwe Christen ' 
veral oak die volgende: 

* begeleiding op die pad van heiligmaking (vgl. 

Heidelbergse Kategismus, Sondag 32-33) ; en 
* assimilasie in die kudde (Buys, 1984a:160). 

Hierdie studie is primer 'n studie in die Evangelistiek. Die 

vakgebiede Pastoraal en Evangelistiek neem in hierdie hoofstuk 

egter hande om mekaar te komplementeer. 

In hierdie hoofstuk word antwoorde op die volgende vraag gesoek: 

* Ran die pastorale begeleiding van die pas bekeerde 

Christen effektief deur middel van die kleingroep as 

versorging- en begeleidingsentrum gedoen word? 

Vir beide die teologiese dissiplines Evangelistiek en Pastoraal 

is dit 'n belangrike vraag. Sonder deeglike assimilasie van 

pasbekeerde Christene is die werklike uitbou en opbou van die 

Here se gemeente oneffektief. 

5.2. PROBLgME WAT DIE KERK ONDERVIND OM PASBEKEERDES TE BEGELEI 

E N  TE ASSIMILEER 

5.2.1 Probleme op vier vlakke 

Die stedelike kerk se probleme om sy pastorale taak ten opsigte 

van nuwe geloofsgenote te vervul, 1@ hoofsaaklik op vier vlakke: 

5.2.1.1 Probleme vanuit die samelewing 

Hoewel die probleme wat die verstedelikte samelewing meebring, 

nie oordryf moet word nie (Conn, 1987 :37-47), hou dit gevare in 

vir die gesonde sosialisering en emosionele stabiliteit van sy 

lede (Worchel et al., 1991 :504) . Die volgende is uitstaande 
probleme wat begeleiding van die nuwe Christen bemoeilik: 

* Ontvlugting in privaatheid 



Hendriks (1985:82) wys op die snaakse paradoks in die huidige 

Suid-Afrikaans samelewing. Die verstedelikingsproses het mense 

"nader" aan mekaar en "verder as ooit tevore" van mekaar gebring. 

As gevolg van produksie- en roetinedruk is die mens geneig om in 

die privaatheid van sy huis te ontvlug. Dit lei tot vereensaming. 

(Simpson, 1992 :3O) . 

Die groot aantal mense kan daartoe lei dat die individu uit vrees 

om deur daardeur ingesluk te word, homself onttrek. Verder bring 

die gejaagdheid mee dat mense by mekaar verby leef. Die massas 

bring mee dat die individu (gevestigde of nuwe lidmaat) minder 

geneg is tot sosiale en gemeentelike betrokkenheid (vgl. 3.4). 

As gevolg van die groot massa mense verloor die individu sy eie 

identiteit. Hy beleef homself as 'n rat in 'n groot masjien, maar 

weet nie meer wie en wat hyself is nie. 'n Persoon wat in 'n 

identiteitskrisis verkeer, is minder vatbaar vir groeistimulering 

en assimileer moeilik. (Louw, 1980 :44; De Klerk, 1979: 166; vgl. 

3.4). 

* Invloed om te konformeer 

Die gangbare norme in die stad en die norme waarmee die 

kommunikasiemedia elke dag die stedeling bornbardeer, is dikwels 

ver van die Bybel verwyder. Die subtiele druk op stedelinge om te 

konformeer, is dikwels baie sterk. (Louw, 1980:45; Worchel et 

al., 1991 :418-427) 

5.2.1.2 Probleme vanuit die kerkkultuur 

Met "kerkkultuur" word bedoel die aannames wat oor die jare as 

betroubaar aanvaar is en waarvolgens van lidmate (nuwelinge 

ingesluit) verwag word om te dink, te voel, te interpreteer en op 

te tree (vgl. Gordon, 1987:702) . Drie tersaaklike probleme val 
hieronder : 



* 'n Raaktiwiteit met min mission4re gerigtheid 

Gereformeerde kerke is in ,n protestantse tradisie van in reaksie 

wees teen dwalinge. Groot klem word gel@ op die suiwere 

verkondiging van die Woord (vgl. Hendriks, 1992:19-24; 3.3.2). 

Dikwels ontbreek 'n ware missionere gerigtheid na buite (vgl. 

3.3.1 - 3.3.3). 

Een gevolg van die gebrek aan missionere gerigtheid is dat 

gereformeerdes minder geneig is om pas bekeerdes te aanvaar. 

Nuwelinge word as vreemdelinge ervaar en behandel. 

* Norme oor uiterlike gedrag en voorkoms 

Buys (1984b:13) wys daarop dat die gereformeerde kerke dikwels 

vasgevang is "in groewe van lee vorme en tradisies" wat dit vir 

die pas bekeerde moeilik maak om geassimileer te word. So maak 

algemene voorkoms, haarlengte, kleredrag en ander eienskappe van 

die nuweling hom onaanvaarbaar. Gereformeerde kerke het dikwels 

'n geslote struktuur waarbinne mense wat "anders" is, hulle 

moeilik tuisvoel. 

' n Besef dat "nuwe wyn" in "nuwe sakke" hoort (Matt. 9 : 17) , 
bestaan nie werklikwaar nie, en van nuwelinge word verwag om in 

te pas in vasgestelde strukture waarin hulle hulleself ontuis 

voel (vgl. Richards, 1981:224-225). Van gemeentes word egter deur 

geskrewe en ongeskrewe reels verwag om volgens die sinodale 

akkoord tussen die kerke te bly handel. 

* Die predikant word gesien as enigste pastor 

In die gereformeerde kerke word die predikant dikwels as die 

enigste leraar en herder gesien. Derhalwe word pastorale 

versorging as predikantswerk beskou (vgl. Roux, 1991:2, 13-16). 

Die gevolg is dat lidmate nie die verantwoordelikheid vir die 

assimilasie en geloofsopbou van iemand wat na bekering en 

geloofbelydenis, lidmaat geword het, op hulle neem nie. 



5.2.1.3 Probleme in die plaaslike g&eente 

Die probleem van die gemiddelde stadsgemeente is, oppervlakkig 

geoordeel, dat dit te groot geword het om die nuweling effektief 

te begelei. Die gevolg is dat jong Christene in die massa 

"verlore" raak. Wanneer die probleem van naderby bekyk word, is 

die volgende faktore die eintlike probleme: 

* Koudheid teenoor die nuwe Christen 

Gebrek aan begrip vir, en aanpassing by die nuweling met sy 

unieke behoeftes, laat dikwels so 'n persoon voel asof hy 'n 

"lewendige kuiken" is wat gebore word en "dan onder 'n dooie hen 

gestop word" (Buys, 1984b:lZ) . Die nuweling beleef die kerk as 
koud en onbetrokke. 

* Gebrek aan koinonia 

Ware belewing van koinonia, wat 'n jong Christen baie nodig het 

(vgl. Versteeg, 1980:93, 98), is onmoontlik waar groepe (die 

gemeente as geheel) te groot is. Die gevolg is dat die nuweling 

hom nie as deel van die gemeente beleef nie. 'n Verdere gevolg is 

dat die nuweling ook nie sinvol saam met die gemeente aan die 

erediens kan deelneem nie (Hendriks, 1985: 82-83, 1990 : 105) . (Die 
woord "liturgie" kom immers van die woorde "laos" en "ergosl', 

d.w.s. die volk dien) . 

* Gebrek aan geleenthede om eie gawes te ontdek en te beoefen 

Om sy eie gawes en sy funksie te kan ontdek en beoefen, moet die 

nuweling kontak met die ander lede van die gemeente he. As gevolg 

van bg. probleme is dit egter feitlik onmoontlik. (Vgl. Peace, 

1987:27) . 

5.2.1.4 Probleme van die individu 

Persoonlike sondes en swakhede, moeilike huislike en 

werksomstandighede, en problematiese karaktereienskappe kan dit 



moeilik maak om 'n pasbekeerde gelowige pastoraal te begelei. Die 

nuweling is dikwels nog sterk eie-ek-gerig wat dit moeilik maak 

om hom te assimileer en pastoraal te begelei. Hy is nog vasgevang 

in onchristelike lewenspatrone. 

Dit blyk uit 5.2.1.1 - 5.2.1.4 dat die probleme op die genoemde 

vier vlakke dit moeilik maak om nuwe gelowiges pastoraal te 

begelei. Hierdie probleme moet in pastorale begeleiding 

aangespreek word. 

5 . 3 .  BYBELSE RIGLYNE VIR ' N  MOONTLIKE OPLOSSING 

5 . 3 . 1  Enkele grep 

Die toepaslike Bybelgedeeltes is legio. Hier word egter net 

enkele Nuwe-Testamentiese grepe gemaak: 

5 . 3 . 1 . 1  Die opdrag om dissipels te maak 

Matt. 28:18b-20 lui soos volg: 

"Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan 

na a1 die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle 

in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 

leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel bet. En 

onthou: Ek is by julle a1 die dae tot die voleinding van die 

w&xeldW. 

Volgens Richards (1981:219) beteken om dissipels te maak 

"bringing men and women into a personal relationship with Jesus 

and then, under the personal authority of Jesus to redirect their 

whole lives in obedience to Him". Na woordeksegese en 'n 

openbaringshistoriese ondersoek, kom Richards tot verrassende 

gevolgtrekkings oor dissipelmaking. Belangrike sake wat op 

hierdie studie van toepassing is en wat deur Richards (1981:223) 

uitgelig word, is die volgende: 



* Dissipelmaking is meer as net om bekeerlinge te rnaak; 

x Dit behels 'n totale verandering van rigting tot 

gehoorsaamheid aan Christus; 

x Dit vind plaas in 'n konteks van intieme en liefdevolle 

persoonlike verhoudinge; 

* Dit is ' n groepsproses waarin elke groeplid bydra tot 
die groei van die ander lede; 

x Dit lei mense tot diens en godvrug; en 

* elke gelowige het die voorreg en verantwoordelikheid om 

dissipel te wees. 

Vir hierdie studie is dit ook belangrik om daarop te let dat 

Matt. 28:19 ons nie beveel om mense te leer om te verstaan of te 

glo wat Christus ons beveel het nie, maar om dit inderdaad te 

"onderhou" of te doen. Hierdie "leer" in die proses van 

dissipelmaking is dus nie net ingestel op die nuwe geloofsgenoot 

se kognitiewe, konatiewe (wils-) of pistiese (geloofs-) dimensies 

nie, maar veral op die behavioristiese (gedrags-) dimensie van sy 

lewe. Daarvoor is begeleiding en ondersteuning van ' n 
medegelowige nodig. 

Verder is dit belangrik om daarop te let dat Jesus sy dissipels 

in 'n groep van 12 geleer en begelei het. 

Arnold (1992:23) meen "small groups lend themselves perfectly to 

growth in discipleship because people learn best when they are 

part of a caring and committed community". Gelowiges groei, 

volgens Arnold (1992:23) in kennis en gehoorsaamheid wanneer 

hulle 

x saam met hulle leermeesters dinge ervaar; 

* verantwoordelikheid vir mekaar se groei aanvaar; 



* hulle erken, versterk en liefgehe word; en 

* hulle deel is van 'n struktuur wat ruimte skep vir 

groei en groei versterk. 

5.3.1.2 Vernuwing an verandering in die liggaam van Christus 

In Rom. 12:l-8 word belangrike beginsels vir die dinamika van die 

nuwe lewe in Christus gegee. Die belangrikste is: 

* Oorgawe en toewyding aan God (v.1). 

* Die gelowige (ook die nuwe gelowige) is in 'n proses 

van verandering. Dit is 'n sigbare lewensverandering 

wat prakties plaasvind deurdat die innerlike vernuwe 

word (v.2); 

* Die gelowige moet nie te veel van homself dink nie, 

maar beskeie (nugterdenkend) wees en homself beoordeel 

volgens die gawes wat die Here aan hom gegee het (v.3); 

en 

* Hy moet met sy gawes in die liggaam dien (v. 4) . 

Uit die verbande van die gedagtestruktuur van Rom, 12:l-8 kom die 

volgende belangrike aspekte na vore: 

* Die gelowige se proses van innerlike vernuwing en 

uiterlike verandering word grootliks befnvloed deur sy 

betrokkenheid en aktiwiteit in die liggaam van 

Christus, en andersom (v.2 in verband met w.3-8) ; 

* Die gelowige se oorgawe aan God is 'n voorwaarde vir sy 

aktiwiteit in die liggaam van Christus (v.1 in verband 

met w.3-8); en 

* Die gelowige se "ek-gevoel" of ek-gerigtheid moet 



sodanig wees dat daar ook 'n gebalanseerde "ons-gevoel" 

of liggaamgerigtheid kan wees (v.3 in verband met w . 4 -  

8). 

Hieruit kan afgelei word dat groepdinamika (vgl. 5 . 5 . 5 )  n groot 

rol speel in die groei en assimilasie van die jong gelowige. 

5.3.1.3 Kleingroepe as nasorgbasis na bekerings op pinksterdag 

As reaksie op Petrus se preek nadat die Heilige Gees uitgestort 

is, kom 3 000 mense tot bekering (Hand. 2:41). Volgens Hand. 

2:42-47 is die mense veral in kleingroepe waarin besondere 

koinonia beleef is, geestelik versorg. Naas die 

grootgroepbyeenkoms by die tempel, was daar daaglikse 

huisbyeenkomste. 

5.3.1.4 Die mekaar-tekste 

Na 'n deeglike eksegetiese studie oor die gebruik van die woord 

"mekaar" in die Nuwe Testament, kom Versteeg (1980:93) tot die 

gevolgtrekking dat "Het heil van God is voor ons slechts te 

beleven in gemeenschap met andere gelovigen". Die onderlinge 

liefdesband is tegelyk ook 'n getuienis vir die wereld. 

Roux (1991:12) bevind na 'n ontleding van sogenaamde pastorale 

begrippe dat pastorale sorg meerdimensioneel van aard is deurdat 

die "ecclesia as pastores - onder mekaar, vir mekaar en aan 
mekaar" funksioneer. In 'n soortgelyke eksegetiese studie van 

pastorale begrippe bevind Bolkestein (1964:94) "Een wesenlijk 

kenmerk van de zielzorg in het Niewe Testament bestaat hierin, 

dat zij geschied door de leden der gemeente ten opsichte van 

elkaar". Dit verklaar die gebruik van die kleingroep as 

nasorgbasis in die vroeg Christelike kerk (vgl. 5.3.1.3). 

Hieruit volg dat ook pastorale begeleiding en versorging van nuwe 

gelowiges die taak van die gemeente, d.w.s. die medegelowiges, 

is. 



5.3.2 Gevolgtrekkings 

Uit wat hierbo bespreek is, kan die volgende gevolgtrekkings oor 

pastorale begeleiding van pasbekeerde gelowiges gemaak word: 

- Pastorale begeleiding van die nuwe gelowige beteken om hom 

'n dissipel van Christus te maak sodat hy sy hele lewe 

herinrig om God aktief in die gemeente te verheerlik. 

- Om van mense dissipels van Christus te maak, beteken om 

mense deur van-aangesig-tot-aangesig-kontak te leer hoe om 

Christus na te volg. 

- Dit beteken ook dat die persoon so met die evangelie bedien 

moet word dat sy denke (innerlike) en gevolglik ook sy sy 

dade (of lewenswyse) vernuwe word. 

- Die rol wat medegelowiges in die geloofsgroei van die 

nuweling moet speel, is onontbeerlik. Daarsonder kan hy nie 

werklik die verlossingslewe in Christus beleef en uitleef 

nie . 

- Die kleingroep blyk 'n belangrike versorging- of 

nasorgsentrum vir die nuwe gelowige te wees. 

5.4 . DIE KLEINGROEP AS ANITWOORD : ' N VERSORGINGSWIS 

Wit die bespreking onder 5.3 het geblyk dat die kleingroep die 

Bybelse antwoord vir die problematiek rondom die pastorale 

begeleiding van die nuwe Christen is. Dit is die basisteorie. 

Waarna nou gekyk moet word, is die praktykteorie. 

5.4.1 Enkele belangrike standpunte en uitsprake uit die praktyk 

5.4.1.1 W i t  die kringe van die kerkgroeibeweging 

Gibbs is oortuig dat die huisgroep of kleingroep van kardinale 

belang is. Hy (1981:260) stel dit so: "where groups have been 

well-organized and managed as an integral part of overall 



strategy for Christian education, pastoral care and evangelistic 

outreach, they have had a transforming effect on church life. In 

all of my eleven years of itinerant ministry I cannot recall any 

growing church which does not encourage small groups". 

5 . 4 . 1 . 2  Uit die kringe van die "Evangelism-in-Depth" 

Na In deeglike studie van verskillende evangelisasieprograrnme 

wBreldwyd, kom Peters, op grond van die Skrif en praktyk, tot die 

slotsom dat huisgerigte-evangelisasie die antwoord is. Oor 

versorging van nuwe gelowiges sB hy (1971:158) "I am convinced 

that the most efficient method to preserve professions and lead 

them to assurance and stability, is household evangelism". 

Kleingroepe versterk en ondersteun, volgens horn (1971:57), die 

nuwe gelowiges . 

5 . 4 . 1 . 3  Uit die kringe van gereformeerde evangelisasie 

Buys bepleit verbondsmatige evangelisasie en hy (l984a : 151) stel 

in die lig daarvan dat huisgesinne "as baie effektiewe 

nasorgbasisse kan dien". Hiervolgens kan een huisgesin as voogde 

vir In gesin wat onlangs tot geloof gekom het, optree. 

5 . 4 . 1 . 4  Wit In Christelik-sosiologiese hoek 

Bellah, In professor in sosiologie by die Universiteit van 

Californi8, is oortuig van die wesenlike belang wat die 

kleingroep vir die gelowige in vandag se wBreld het. Hieroor sB 

Bellah (1988:51) in 'n onderhoud wat met hom gevoer is: "It is 

because of our constant temptation toward sin that we need the 

small group community - and the relationships that come with it - 
to point out to us some of the things we are doing that aren't as 

good as they might be. It is out of our weaknesses that we need 

one another". Die uitwerking wat eredienste het, is klaarblyklik 

nie voldoende om die gelowige genoegsaam te versterk, toe te rus 

en te inspireer om in die week sy Christenskap uit te leef nie. 

Die algemene samelewing verkondig ander norme en eis 

konformering. Daarom is die kleingroep lewensbelangrik om 



gelowiges wat in so 'n samelewing lewe, te versterk om volgens 

Christelike waardes en norme te bly leef. 

5.4.1.5 Vanuit die praktyk van 'n groeiende gemeente 

In sterk taal stel Weinart (1988:53) dit dat 'n bediening sonder 

die kleingroep vergiftigend sou inwerk op die gemeente wat hy 

bedien. Hy is predikant van 'n gemeente wat oor 13 jaar 'n groei 

van 400% (van 50 tot 2500 lidmate) beleef het. Nuwe gelowiges is, 

volgens hom, geneig om geestelik agteruit te gaan en van die kerk 

afvallig te raak indien daar nie kort na hulle bekering in 'n 

kleingroepsituasie in hulle geloofslewens bel@ word nie. In die 

gemeente wat hy bedien is kleingroepe die middel waardeur 

nuwelinge geassimileer en begelei word op hulle pad tot groei na 

volwassenheid. 

5.4.1.6 Uit die gesigshoek van strategiese beplanning vir 

gemeentebou 

Hendriks (1985:82) is oortuig van die waarde van die kleingroep 

as dissipelskapgroep, en stel dit dat "die grootste uitdaging tot 

vernuwing in die kerkt' in die benutting van die kleingroep gelet! 

is. 

5.4.2 Redes waarom die kleingroep die potensi6le antwoord is 

Vervolgens word kleingroepe uit verskillende hoeke belig om te 

kyk of en waarom die kleingroep as versorgingseenheid vir die 

nuwe gelowige kan funksioneer. 

5.4 -2.1 Die m a  is in sy aard 'n groepswese 

Mense het mense nodig. 'n Bekende Sotho spreekwoord lui "motho ke 

motho ka batho", of te wel, "n mens is 'n mens deur mense" (vgl. 

Van der Walt, 1985:213). Volgens Gen. 2:18 het God gesien "dit is 

nie goed dat die mens alleen is nie" en gevolglik besluit om vir 

hom 'n lewensmaat te maak. Dit is die begin van die mens as 

groepswese. 



'n Mens word in die reel binne die gesin as kleingroep gebore en 

opgevoed. Die huisgesin is die basiese eenheid waaruit die 

samelewing bestaan. Daarom is die kleingroep vir die individu 

sowel as die samelewing van groot belang. (Ridgeway, 1983:12-21). 

Huisgesinne is ook die mikrokosmoi waaruit die kerk (God se 

gesin) bestaan. Omdat God se verbond met die mens 'n kollektiewe 

en gemeenskapskarakter het, impliseer dit dat mense in 

kleingroepe pastoraal versorg behoort te word. Dit is God se plan 

en in die praktyk die effektiefste wyse van versorging. (Buys, 

1984a:160). 

5.4.2.2 Redes deur psigologiese modelle beklemtoon 

Hoewel 'n psigoterapeutiese groep en die kleingroep as 

versorgingseenheid nie heeltemal dieselfde oogmerke het nie, kan 

tog by die psigoterapie geleer word. Psigoterapeute maak van die 

kleingroep gebruik om mense tot groei en positiewe verandering te 

lei. Uit verskillende modelle kan verskillende praktiese voordele 

wat die kleingroep vir die individu se groeiproses het, 

geidentifiseer word (vgl. Dinkmeyer 6. Muro, 1979:61-92; Vander 

Kolk, 1985:25-129; Fox, l987:1-47) : 

* Volgens die psigo-analitiese model help groepwerk die 

individu om homself en die oorsake van sy gedrag beter 

te verstaan. 

* Die behavioristiese model beklemtoon dat die groep 'n 

uitstekende geleentheid bied om nuwe gedrag aan te leer 

en te versterk. 

* Vir die psigoterapeute wat met die transaksionele 

analise werk, l@ die waarde van die kleingroep daarin 

dat dit die lede lei tot insig in hulle huidige 

b e w u s t e l i k e  g e d r a g  e n  a a n v a a r d i n g  v a n  

verantwoordelikheid, en dit vir hulle moontlik te maak 

om daaroor te komrnunikeer. 



~t Die skool wat die Rogeriaanse idee van 'n 

ontmoetingsgroep (encounter group) voorstaan, 18 die 

klem op die groep se vermog tot onderlinge interaksie, 

aanvaarding, ondersteuning, refleksie en verheldering. 

Die groep is vir die lede 'n klankbord en spieel waarin 

hulle emosies en denke gereflekteer word. Sodoende word 

groei gestimuleer. 

* Volgens die rasioneel-emotiewe model help groeplede 

mekaar om onlogiese denkpatrone te identifiseer en te 

korrigeer . 
* Die T-groep-benadering gebruik die kleingroep om mense 

se sensitiwiteit vir ander te versterk. 

* Uit ' n probleemoplossingsmodel word beklemtoon dat die 

groep mekaar kan help om beter besluite te neem. 

In die lig van bogenoemde terapeutiese voordele kan die voordele 

wat die kleingroep as versorgingseenheid vir pastorale 

begeleiding kan he, soos volg geidentifiseer word: 

~t Groeplede kry insig in hulle gedrag en dit wat 

daaragter 1@; 

~t Die groep ondersteun en versterk die nuweling om sy 

gedrag tot gehoorsaamheid aan God en sy Woord te 

verander; 

x Groeplede leer kommunikasie- en interaksionele 

vaardighede aan deur hulle lewens en veral 

geloofsbelewing met mekaar te deel; 

* 'n ~ensitiwiteit, begrip en aanvaarding van ander mense 

wat dinge anders beleef, word gekweek; 

* Groeplede kan mekaar help om beter besluite oor hulle 



praktiese lewe as Christene te neem; en 

* Hulle kan mekaar help om meer bybels te dink en te 

leef. 

5.4.2 .3  Ware koinonia 

Onder 5.2 -1.3 is aangedui dat ' n gebrek aan geleenthede vir die 
nuweling om ware koinonia te beleef, een van die probleme van die 

gemiddelde stadsgemeente is. Koinonia vind plaas wanneer 

gelowiges hulle eenwees met Christus met mekaar deel en beleef. 

Een van die vernaamste maniere waarop gelowiges dit kan ervaar, 

is in die huis- of kleingroep. (Hendriks, 1990: 99, 104) . 

In die kleingroep leer die nuweling om saam met ander Bybel te 

lees, te bid en te sing. Dit bring mee dat hy Sondag in die 

grootgroep die liturgiese gebeure van die erediens ken en kan 

beleef. (Hendriks, 1990:104-105) . 

Geloofsgroei kan ook nie in die volle sin van die woord sonder 

ware koinonia plaasvind nie (Richards, 1990:4; Hendriks, 

1992:99). Gelowiges bou mekaar op en versorg mekaar geestelik in 

'n konteks van ware koinonia. Roux (1991:107) meen "Koinonia vorm 

die bedding waarin onderlinge pastoraat ontstaan, groei, leef en 

ontwikkel. Anders ges@: Koinonia is die begin en die einde van 

onderlinge pastoraat" (Roux, 1991:107) 

5.4.2 .4  Dinamieae geloofsgroei 

Richards (1990:4) maak die stelling "Niemand kan alleen sy volle 

potensiaal in Christus bereik nie". Daarmee s@ hy nie dat 

kleingroepe a1 manier is waarop gelowiges in betekenisvolle 

verhoudinge met medegelowiges kan groei nie. Die kleingroep skep 

egter die geleentheid aan gelowiges om mekaar tot geestelike 

groei te stimuleer. 

Hendriks (1 990 : 104) praat van die versorgingsgroep as ' n 
dissipelskapgroep waarin "intensiewe Bybelstudie en 



praktykgerigte groei op 'n persoonlike vlak" plaasvind. Waar 

gelowiges in die lig van God se woord probleme bespreek en so 

mekaar befnvloed, vind gewoonlik groot positiewe groei plaas. 

Die kleingroep kan ook dien as 'n soort laboratorium waarin 

probleme en probleemgedrag nie net bespreek word nie, maar ook 

geidentifiseer en reggestel kan word. Dit bied aan die lede die 

geleentheid om nuwe gedrag aan te kweek en te oefen. Groeplede 

kan deur onderlinge versterking en bemoediging onder leiding van 

die Gees en die Woord, mekaar help dat Christus a1 meer in hulle 

lewens vergestalt word. (Vgl. Vander Kolk, 1985:8-9; Richards, 

1990:4; Hendriks, 1990:104, 1992:97) . 

Gelowiges beleef in die groep by mekaar die gerussteling "ek is 

nie a1 een wat met hierdie probleem worstel nie" en gee mekaar 

vanuit die Skrif en geloofspraktyk raad om probleme te oorkom. 

5.4.3 Gevolgtrekkings 

die gegewens in 5.4.1 en 5.4.2 blyk die volgende: 

Die kleingroep bied 'n dinamiese antwoord op die 

problematiek rondom die versorging van nuwelinge in die 

gemeent e . 

Bevindinge in die praktyk van die psigoterapie bevestig die 

waarde wat die kleingroep vir die pastorale begeleiding van 

nuwelinge kan he. 

Die kleingroep bied die ruimte waarbinne probleemgedrag 

geidentifiseer en gekorrigeer kan word. 

Die kleingroep bied die geleentheid aan sy lede om mekaar te 

help om Christus en sy Woord in hulle lewens te vergestalt. 

Koinonia en warmte word in die kleingroep vir die nuwe 

gelowige geskep. 



- In die stad waar anonimiteit, depersonalisasie, vereensaming 

en konformiteit kan plaasvind (vgl. 5.2.1) , is die 
kleingroep 'n bron van ondersteuning en versterking, asook 

'n ruimte waarin die eie identiteit teruggevind en beleef 

kan word. 

- Wanneer ware koinonia in die kleingroep beleef word, word 

die koinonia in die grootgroep (vgl. 5.2.2 - 5.2.3) ook meer 
sinvol beleef. 

Kleingroepdinarnika verwys na die kragte wat op mekaar inwerk 

wanneer die kleingroep funksioneer om sy doelwitte te bereik. Dit 

handel verder oor faktore wat die prosesse, interaksies en 

struktuur van die kleingroep as sisteern beinvloed. (Dinkmeyer & 

Muro, 1979:23, 56; Steyn & Uys, 1990:12-13). 

Om die kleingroep effektief as versorgingingsgroepe te laat 

funksioneer, moet deeglik kennis geneem word van die dinamika wat 

hom daarin afspeel. Net dan kan die dinamika positief benut word. 

5.5.1 Fasette van kleingroepdinamika 

Vir die doeleindes van hierdie studie word net die belangrikste 

faktore bespreek: 

5.5.1.1 Vereiates vir 'n persoon om as groeplid te kan 

funkaioneer 

Steyn en Uys (1990:ll) sonder twee vereistes uit: 

* Die persoon moet begerig wees om as lid opgeneem te 

word; en 

* Die groepslede moet die persoon as lid aanvaar. 



Vir kleingroepe om effektief te kan funksioneer, is dit daarom 

belangrik dat 'n nuweling nie teen sy wil in 'n groep geforseer 

moet word nie. Groeplede moet voor die aanvang van die groep, of 

voor hulle inskakeling by die groep, voorberei word op die aard, 

doe1 en funksionering van die groep. Die seleksie van groeplede 

moet so wees dat hulle by mekaar aanpasbaar en binne perke vir 

mekaar aanvaarbaar is. 

5.5.1.2 Groepgrootte 

Die gemiddelde grootte van 'n kleingroep om effektief te kan 

funksioneer, is 8-12 lede. In die geval van 'n groeigroep waarin 

almal jong gelowiges is wat intensiewe sorg nodig het, kan dit 

soms beter wees om die groep tot 4-8 lede te beperk. (Ohlsen, 

1977:28; Dinkmeyer & Muro, 1979:30-31; Ridgeway, 1983:6-11; Steyn 

& Uys, l99O:ll8-l2O) . 

* Die belangrike rol van die kleingroepleier 

Vir 'n kleingroep om effektief te kan funksioneer, is 'n leier 

nodig. Hy moet aktiwiteit en verandering fasiliteer, die 

interaksies stimuleer en sinvol beheer, die groepkohesie behou en 

bevorder, en in die algemeen met goeie tegniek so optree dat die 

groep sinvol en opbouend funksioneer. Om dit te kan doen, het 

kleingroepleiers opleiding nodig. (Vander Kolk, 1985:216-217; 

Dinkmeyer & Muro, 1979:123-178) . 

* Leierskapstyle 

Meeste kleingroepkundiges (vgl. Steyn & Uys, 1990:225-231, Vander 

Kolk, 1985: 214; Dinkmeyer & Muro, 1979:24-25) onderskei 

hoofsaaklik drie leierskapstyle, naamlik outoritere, demokratiese 

en laissez-faire style. 

Hoewel elk van die drie leierskapstyle in bepaalde situasies 

gepas kan wees, bring die demokratiese sty1 oor die algemeen die 



grootste groei mee. Waar die outoritere styl die gebeure en 

aktiwiteite dikteer, en die laisses-faire styl passief en 

onbetrokke is, wil die demokratiese styl a1 die lede in die groep 

tot deelname en besluitneming betrek. Wanneer die leier die 

demokratiese styl handhaaf, kan lede vrylik met mekaar 

kommunikeer en deel hulle die verantwoordelikhede in die groep. 

Die leier is dan hoofsaaklik 'n fasiliteerder. 

Onder demokratiese leierskapstyl moet egter nie verstaan word dat 

die groep noodwendig verval in humanisme en horisontalisme nie. 

Die Woord behoort steeds 'n sentrale rol te speel. Die groepleier 

fasiliteer en lei egter so dat die groep die Woord aan mekaar 

bedien en mekaar opbou. 

* Eienskappe van In effektiewe leier 

Behalwe die vaardighede en regte leierskapstyl, moet die 

kleingroepleier ook oor bepaalde eienskappe beskik. Die 

belangrikste is die volgende: 

~t 'n persoonlike verhouding met God in Christus; 

* 'n Geesvervulde lewe waaruit die vrug van die Gees 

(Gal. 5:22-23) sigbaar is; 

* In bereidheid en begeerte om self te groei; en 

* 'n onderwerping aan die regeringstrukture in die 

gemeente. (vgl. Engelbrecht & De Wet, s.a.:37). 

5.5.1.4 Fases waardeur die groep gaan 

Die volgende fases waardeur die gemiddelde groep sal ontwikkel, 

word oor die algemeen deur wetenskaplikes wat groepgedrag 

bestudeer (vgl. Vander Kolk, 1985:191-205; Gordon, 1987:273-275; 

Steyn & Uys, 1990:lO; Dinkmeyer & Muro, 1979:26-27; Engelbrecht & 

De Wet, s.a.:53-54), onderskei: 



* Faae 1: Orientering 

In hierdie fase orignteer die lede hulleself ten opsigte van 

mekaar. Hulle leer mekaar ken en probeer uitvind wat hulle rol en 

posisie in die groep is. 

* Fase 2: Konflik en konfrontasie 

Hierdie fase is 'n gevaarlike en kritieke een. Gedurende hierdie 

fase kan gedrag wat vir individuele lede normaal is, maar in die 

groepsituasie aanpassings verg, botsings meebring. Soms kom daar 

verskille en 'n subtiele stryd om beheer voor. Selfs die leier 

kan aangeval word omdat hy nie aan die verwagtinge voldoen nie. 

Wanneer die leier bedag is hierop en probleme effektief hanteer, 

kan dit aanvanklike onduidelikheid uitskakel en lei tot 

groepkohesie en -eenheid. 

* Fase 3: Interpersoonlike funksionering en produktiwiteit 

As die vorige fase suksesvol deurgewerk is, kan groeplede nou 

saamwerk om groepdoelwitte te bereik. Onderlinge vertroue, 

aanvaarding en openheid ontwikkel. 

* Fase 4: Afsluiting 

Gedurende hierdie fase maak hierdie groep gereed om te ontbind. 

Toekomsplanne word vir die lede gemaak. Die vooruitsig dat die 

groep gaan ontbind kan by sommige lede onsekerheid, angs en soms 

aggressie ontlok. In die geval van langtermyngroepe vind hierdie 

fase eers na ' n paar jaar plaas wanneer lede bv. verhuis, sterf 
of besluit om nuwe groepe te vorm. 

5.5.1.5 Dinamika van verandering en groei 

Ohlsen (1977 : 61-83) onderskei o. a. die volgende faktore wat 

bepalend is vir die groep se potensiaal om positiewe groei en 

verandering teweeg te kan bring: 



* Aantreklikheid. Wanneer 'n groeplid ervaar dat die 

groep vir horn belangrik is en in sy behoeftes voorsien, 

het die groep 'n groter invloed op sy lewe. 

IL Aanvaarding. Aanvaarding deur groeplede onderling het 

' n bepalende invloed. 

* Verwagtinge. Dis belangrik dat ,n groeplid weet wat van 

horn verwag word en wat hy van ander kan verwag. 

* Die tuishoort-gevoel. Die gevoel van "ek behoort" hier. 

* Sekuriteit. Lede moet veilig voel in die groep. 

* Verantwoordelikheid. Lede moet verantwoordelikheid 

aanvaar vir hulle eie gedrag. 

x Toewyding. Die verbintenis daartoe om aan die groep 

deel te neem en om self te groei. 

* Deelname. Groei vind plaas as die groeplede sinvol 

deelneem. 

* Kongruensie en eerlikheid. Groeplede moet wees en se 

wat hulle voel. 

* Openheid. Probleme moet openlik met mekaar besprrek 

word. 

* Spanning, Genoegsame (nie te veel) spanning motiveer 

groeplede om te verander. 

* Groepnorme. Groeplede moet die kleingroep se norme en 

re6ls verstaan en aanvaar. 

Onder laasgenoemde voorvereiste vir groei is dit vir die 

Christelike kleingroep belangrik om die unieke karakter van die 

groep te verstaan: Christene wat in die lig van God se Woord 



mekaar wil help groei. In die kleingroep vind ook konformering 

plaas, maar dan onder invloed van die Woord en Gees. 

In die lig van 5.3.1.2 en die sielkundige prosesse wat tydens die 

kleingroepbyeenkoms plaasvind, vind onder andere die volgende 

dinamika vir groei in die kleingroep plaas: 

* Groeplede is gelowiges wat hulleself verbind het tot 'n 

lewe vir God; 

* In die kleingroep word, met die Woord as sentrum en 

onder leiding van die Gees, nuwe denke gefasiliteer wat 

nuwe gedrag moontlik maak; 

* Groeplede help mekaar om probleemareas in hulle 

lewenspatrone te identifiseer en Skriftuurlike 

antwoorde daarvoor te vind; 

~t Die groep ondersteun en motiveer mekaar om nuwe gedrag 

binne en buite die groep te beoefen; 

* As gevolg van die groep se motivering en ondersteuning 

is groeplede bereid om die "risiko" van die nuwe 

gedragspatrone te loop; 

* Sukses in die nuwe gedrag word deur die groep versterk, 

maar na mislukking is die groep 'n veilige hawe van 

vertroosting; 

* Gelowiges kry die geleentheid om hulleself met hulle 

gawes te ontdek en die gawes tot voordeel van ander te 

gebruik; en 

* Nuwelinge kry 'n gevoel van ek behoort hier en is deur 

die kleingroep verbind aan die gemeente. 



5.5 .1 .6  Gevare van k l e ing roepe  

Ten e i n d e  d ie  v r a a g  o f  k l e ing roepe  e f f e k t i e f  a s  versorgingsentrum 

v i r  d i e  p a s  b e k e e r d e  g e l o w i g e  kan  f u n k s i o n e e r ,  e e r l i k  t e  

beantwoord, moet ook op d i e  geva re  van k l e ing roepe  ingegaan word. 

V e r a 1  d i e  v o l g e n d e  g e v a r e  b l y k  u i t  d i e  l i t e r a t u u r  ( B a r n a r d ,  

1 9 7 9 c : 1 4 3 ;  Van der W a l t : 2 2 7 - 2 2 9 ;  E n g e l b r e c h t  & D e  W e t ,  

ongedateer:54-55) van be l ang  t e  w e e s :  

* Manipu lae ie  

D i e  g roep  kan ' n  werk tu ig  word om l e d e  t e  manipuleer  om onder 

groepdruk t e  ve rande r .  So ' n  ve r ande r ing  is  oneg en  i s  geens in s  

d i e  v e r a n d e r i n g  wat  d i e  B y b e l  v e r k o n d i g  n i e ,  n a a m l i k  ' n  e g t e  

ve r ande r ing  wat van b inne  kom. D i e  gevaar  i s  ook d a t  ' n  l i d  a s  

gevo lg  van druk ' n  kunsmatige p e r s o o n l i k h e i d  kan ontwikkel  en  m e t  

' n  masker p robee r  " i n  wees" by d i e  g roep .  

* D i e  k l e i n g r o e p  r a a k  na b i n n e  g e r i g  e n  i e o l e e r  homself 

D i t  kan gebeur  d a t  d i e  g roep  s o  heg geb ind  word en  mekaar as s o  

kosbaar  beleef d a t  d i e  l e w e  b u i t e  d i e  g roep  ge fgno ree r  word. D i e  

g r o e p  word d a n  ' n  k l i e k ,  ' n  k o n v e n t i k e l  of ' n  " e c c l e s i o l a  i n  

e c c l e s i a "  ( ' n  k e r k i e  b inne  d i e  k e r k ) ,  wat n i e  m e e r  s y  eenheid  m e t  

d i e  gemeente belewe n i e .  

* V e r l i e s  aan s e l f s t a n d i g h e i d  by lede 

Lede kan s o  a f h a n k l i k  van  mekaar  word d a t  h u l l e  h u l  e i e  

s e l f  s t a n d i g h e i d  as mense v e r l o o r  . D i t  kan gebeur  d a t  g roep lede  

m e e r  op  mekaar beg in  v e r t r o u  as op God. 

* K l e m  op p e r s o o n l i k e  gevoe lens  i n  plaas van op G o d  en sy Woord 

H o e w e l  p e r s o o n l i k e  g e v o e l e n s  e n  s t a n d p u n t e  i n  d i e  k l e i n g r o e p  

gekommunikeer moet word,  b e s t a a n  d i e  g e v a a r  van  ' n  t i p e  

humanisme. Groepnorme en  - s tandpunte  kan b e l a n g r i k e r  word as d i e  

Woord. Dan verdwyn God en  s y  Woord u i t  d i e  skopus en  d i e  mens m e t  



sy behoeftes staan in die middelpunt. 

5.5.2 Gevolgtrekkings 

Uit die bespreking in 5.1 blyk die volgende: 

- Die kleingroep is ' n sisteem (Kotze, 1987: 170-174) waarin 

baie kragte afspeel. 

- Die groepleier moet sover moontlik deelnemende en 

demokratiese bestuur toepas. 

- Vir die groepleier om effektief leiding te gee is dit nodig 

dat hy/sy bedag is op sowel die fases waardeur 'n groep 

ontwikkel as op die potensigle gevare. 

- Die kleingroepdinamika bied ruim geleentheid vir 'n nuwe 

gelowige om in sy geloof te groei en met die gemeente te 

assimileer. 

5.6. 'N PRAKTIESE MODEL VIR DIE BENUTTING VAN KLEINGROEPE IN DIE 

VERSORGING VAN JONG GELOWICES 

5.6.1 Raamwerke van modelle 

As gevolg van die beperkte omvang van hierdie studie, word 'n 

praktiese model hier kortliks in terme van drie moontlike 

scenario's beskryf: 

5.6.1.1 Wanneer individue buite geeinsverbande 

gei2vangeliseer word 

Volgens die beginsel van huisgroep- of kleingroepgerigte 

evangelisering word gepoog om individue sover moontlik in 

huisgesinne of -groepe te evangeliseer. Tog is die praktyk so dat 

individue dikwels buite gesinsverband bereik, gegvangeliseer, en 

tot aanvaarding van die heil in Christus gelei word. Die volgende 

stappe is dan van toepassing te wees: 



Stap 1 :  

Stap 2: 

Stap 3:  

Stap 4 :  

Stap 5:  

5.6.1.2 

Skakel individue in by 'n groep van nuwe gelowiges wat 

iewers in 'n huis of woonstel bymekaarkom. 

Doen interaksioneel Bybelstudie oor die basiese 

aspekte van blywende geloofsekerheid en die fondamente 

van die Christen se lewe. 

Bespreek saam die basiese aspekte van die 

gereformeerde geloofsleer. Doen interaksioneel 

kategese. 

Reel vir formele opname in die gemeente wanneer die 

lede gereed is. 

Skakel lede in by bestaande kleingroepe in die 

gemeente. 

'n Huisgesin wat 10s van ander Christelike g e s i ~ e  

ge44vangeliseer is 

Hierdie situasie kom dikwels voor en die huisgesin kan dan soos 

volg begelei word: 

Stap 1: 

Stap 2: 

Stap 3 :  

Stap 4:  

Reel met die huisgesin om op 'n weeklikse basis vir 

kleingroepbyeenkomste byeen te kom. Hierdie 

kleingroepbyeenkoms kan uit 1 of meer gesinne wat 

onlangs tot geloofsoorgawe gekom het, bestaan. 

Bespreek saam rondom die Woord die basiese aspekte van 

blywende geloofsekerheid en die Christen se lewe en 

groei in Christus. 

Bespreek die basiese aspekte van die gereformeerde 

leer. Doen op 'n interaksionele basis huiskategese. 

Reel vir formele opname in die gemeente van verkieslik 

die hele kleingroep of gesin as geheel. 



Stap 5 :  Skakel by met ander huisgesinne wat a1 langer gelowiges 

is, in om op 'n gereelde basis saam te kom en te groei. 

5.6.1.3 'n Huisgesin of individu #at binne 'n kleingroep 

geavangeliseer is 

Die ideaal is dat kleingroepe in die gemeente self vanuit die 

gevestigde kleingroep ander individue of huisgesinne evangeliseer 

en tot aanvaarding van die verlossing in Christus lei. Wanneer 

dit gebeur, moet die bestaande kleingroep oppas dat hulle nie te 

groot word nie. Indien hulle te groot word (meer as 12-20), moet 

hulle onderverdeel. Die hantering van hierdie scenario verg dat 

van die stappe wat by 5.6.1.1 en 5.6.1.2 bespreek is, hier 

geinkorporeer word. Dit kan daarna so uitsien: 

Stap 1: Nuwelinge word opgeneem en ingeskakel as volwaardige 

lede (nie meer net besoekers nie) van bogenoemde 

kleingroep of in een van die onderverdeelde groepe. Die 

kleingroep dien dan as versorgingsbasis vir die 

nuwelinge. 

Stap 2: Nuwelinge word dan vir 'n beperkte tyd in 'n groep, 

aanvullend by bogenoemde bestaande kleingroep, begelei 

deur stappe 1-4 van 5.6.1.1 (in die geval van 'n 

individu) of 5.6.1.2 (in die geval van 'n huisgesin). 

Stap 3: Nadat die opname afgehandel is, bly nuwelinge by die 

eerste kleingroep waar hulle van die begin af 

ingeskakel het. 

5.6.2 Gevolgtrekking 

Volgens bogenoemde model (wat geen aanspraak op volledigheid maak 

nie) blyk dit dat die kleingroep 'n effektiewe manier is op 

nuwelinge pastoraal te begelei en in die gemeente te assimileer. 



5 . 7 .  FINALE GEWOLGTREXXING 

In hierdie hoofstuk is die imperatief om die kleingroep as 

versorgingsbasis om die nuwe gelowige te versorg, ondersoek. Uit 

die gevolgtrekkings in 5.2.2, 5.3.2, 5.4.3, en 5.5.2 blyk dat die 

pastorale begeleiding van die nuwe Christen effektief gedoen kan 

word deur middel van die kleingroep as versorging- en 

begeleidingsentrum. Dit sluit egter nie aangesig-tot-aangesig- 

berading heeltemal uit nie. 



6.1 INLEIDING 

6.1.1 Agtergrond 

Beide Neighbour (1990) en Cho (1981) meen op grond van Bybelse en 

empiriese gegewens dat 'n lewende en evangeliserende gemeente op 

grondvlak volgens die die kleingroepbeginsel behoort te 

funksioneer. Dit beteken nie dat die die lewe van die kerk in 'n 

klomp kleingroepe moet opgaan en daar moet bly nie. Die gedagte 

is egter dat kleingroepe die boustene van 'n lewende kerk behoort 

te wees. 

Oor Neighbour (1990) en Cho (1981) se standpunte kan gedebatteer 

word. Buys (1993) en Gibbs (1981:260) het egter bevind dat dit 'n 

wereldwye verskynsel is dat kerke wat getallegroei ondervind, 

kleingroepe as bedieningstrategie benut. 

In hierdie studie word kleingroepevangelisering as ten minste 'n 

Bybelgefundeerde en geldige metode van evangelisering aanvaar. 

In hoofstuk 1 is die GKSA se lae vlak van bewustheid van hulle 

getuienisroeping, asook die agteruitgang van gemeentegetalle 

aangetoon. Die gebiedende noodsaaklikheid tot vernuwing en 

verandering word deur die faktore onderstreep. 

Wit studies in die veld van Gemeentebou (bv. Burger, 1991:103; 

Simpson, 1992: 1; Iiendriks, 1992: 93; Versteeg, 1980) blyk dit dat 

In wesenskenmerk van 'n lewende, getuigende en groeiende gemeente 

koinonia is. Simpson (1992:l) merk op: "Koinonia is 'n 

sleutelvereiste vir verandering. Koinonia vind in verskillende 



verbande plaas waarvan die mees wesenlike, die eerste vlak 

daarvan, die kleingroep is. Koinonia lei tot dieptekommunikasie 

en dieptekommunikasie is 'n onverhandelbare voorwaarde vir 

wesenlike verandering". 

Uit hoofstuk 2 het onder andere die volgende beginsels wat vir 

hierdie hoofstuk relevant is, geblyk: 

* die ou- en nuwe-testamentiese kerk as gesin (oikos) van 

God (vgl. 2.3, 2 -5) het in kleiner groepe, veral 

huisgroepe gefunksioneer; en 

* die kleiner groepe het evangeliserend gefunksioneer 

(veral in die nuwe-testamentiese kerk). 

In hoofstuk 3 is kleingroepevangelisering op die mikrovlak van 

die kleingroep self ondersoek. Daaruit het geblyk dat kleingroepe 

'n groot potensiaal het om ef fektief as evangeliseringsub jek te 

kan funksioneer. Daar is in breC! trekke ook aangetoon hoe 

kleingroepevangelisering in die praktyk werk. 

Hoofstuk 4 het aangetoon dat mense sover moontlik binne hulle 

relasionele konteks van familie- en primere groepverbande 

gegvangeliseer moet word. Die ondersoek in hoofstuk 5 het 

aangetoon dt die kleingroep die ideale konteks is waarbinne 

dissipels (volwasse gelowiges) van pas bekeerde gelowiges gemaak 

kan word. 

6.1.2 Doe1 van ondersoek in hierdie hoofstuk 

In hierdie hoofstuk word kleingroepevangelisering op die 

makrovlak van die breg funksionering van die gemeente ondersoek. 

Hier word gepoog om die volgende vrae te beantwoord: 

rt Hoe kan 'n gemeente gelei word tot funksionering binne 

kleingroepe? 

rt Hoe kan kleingroepevangelisering op die makrovlak binne 



die bree raamwerk van die totale funksionering van 

die gemeente sy plek inneem? 

6.2 HUIDIGE PROBLEME 

Hoewel Roxburgh (1993) vir sy kontekstuele teologie gekritiseer 

kan word, toon hy oortuigend in sy boek Reaching a New Generation 

aan dat die kerk in 'n krisis verkeer. Die kerk van Christus het 

dringende vernuwing nodig, en die benodigde vernuwing is, volgens 

hom (1993:126) meer as liturgiese, dogmatiese, strukturele of 

profetiese aanpassings. 

Roxburgh (1993) gaan egter te ver in sy betoog dat die evangelie 

deur die bril van die nuwe wereld gelees moet word en volgens die 

behoeftes van die wereld aangepas en relevant gemaak moet word. 

Die gevaar dat die kerk in die uitlewing van sy roeping op aarde 

kan verflou en vir die wereld irrelevant in plaas van 'n soutende 

sout en ligtende lig kan wees (Matt. 5:13-16), is vandag 'n 

kommerwekkende realiteit. Die volgende probleemareas in die 

kerkwees van gereformeerde kerke is illustratief: 

6.2.1 Institusionalisme 

Institusionalisme werk verlammend in op die lewe, asook die 

getuienis en evangelisering binne en vanuit 'n gemeente. Om 

institusionalisme in een enkele definisie te beskryf, is feitlik 

onmoontlik. Daarom word dit op voetspoor van Getz (1987 :251-253) 

en Hattingh (1988 : 140-158) beskryf as ' n proses met die volgende 
eienskappe: 

t Die bestaan, vorm, en struktuur van die kerk word 

belangriker as die funksie en doe1 daarvan en die 

lidmate wat daaraan behoort. 

* Christus word in teorie erken as hoof, maar in praktyk 

oorheers mense in gesagsposisies. 

* Kerklike aktiwiteite fokus a1 meer op die 



institusionele en die roeping van die kerk om die 

versoening in Christus te bedien, word uit die oog 

verloor . 

j, Die middele van die Gees (Woord en sakramente) en die 

gawes van die Gees word van die Gees self geskei. 

* Individuele lidmate funksioneer onpersoonlik soos ratte 

in die masjienwerk van die kerklike "mas jien" . 

t Individualiteit, persoonlike inisiatief en kreatiwiteit 

word gesien as bedreigings, en word ontmoedig en 

teengewerk. 

* Die amp van die gelowige raak vakant en kerkwerk word 

gedoen en gedikteer deur die predikant, kerkraad en 

kommissies. 

* Strukture en ordereelings word rigied gehandhaaf en 

beleef as ewig en onveranderbaar. Mense raak gevangenes 

van honderde amptelike beleidsbesluite. 

* Die wyse waarop in die verlede gefunksioneer is, word 

beskou as die standaard van funksionering vir die hede 

en toekoms. 

~t Kommunikasie werk hierargies van bo na onder. Van 

wederkerige of interaksionele kommunikasie is daar min 

sprake . 

~t Die kerk raak 'n doe1 op sigself in plaas van ,n middel 

tot n doel. 

* Onderlinge kompetisie kom na vore en belewing van die 

eenheid vervaag. 

Neighbour (1990:38-58) verwys na kerke waar institusionalisme 

ingetree het as "Program Base Design" (P.B.D.) kerke. Hierdie 



kerke streef daarna om programme te loods en dan lidmate by die 

programme te kry. Godsdiens word georganiseer, en lidmate 

"ondergaan" dit wat vir hulle gereel word. Onderlinge verhoudinge 

raak koud en onpersoonlik. Vitaliteit en dinamika verdwyn. 

Ongeveer 15% van die gemeente is betrokke en selfgemotiveerd, en 

hulle moet die groot trae massa (die ander 85%) aan die beweeg 

probeer kry. Die trae massa is hoogstens toeskouers en bywoners 

van programme. 

Die probleem met institusionalisme moet egter nie aan die bestaan 

van die besondere ampte toegeskryf word nie, maar eerder aan die 

verskraling van die algemene amp van die gelowige. In plaas 

daarvan dat die besondere ampte so funksioneer dat dit die 

dienswerk van die gelowiges bevorder (Ef. 4 - 1 )  , is die 
dienswerk daardeur feitlik heeltemal oorgeneem. Die balans tussen 

die besondere en algemene ampte is dus versteur. 

6.2.2 ,n Leerkerk in plaaa van 'n leefkerk 

Volgens Hendriks (1 992 : 19-24) het gereformeerde kerke n baie 

sterk ooreenkoms met die verkondigingsmodel ('n leerkerk) . Klem 
word dikwels eensydig op die verkondiging van die Woord gel@ 

terwyl die koinonia en diakonia (as die lewe van die kerk) 

onderspeel word. Hy (1992:23) stel dat "die gevolg is dat daar in 

bepaalde omstandighede, soos in ' n stadsgemeente, ' n gebrek aan 
die gemeenskap van gelowiges, warmte, meelewing, kommunikasie en 

die benutting van die gawes van gelowiges ontstaan". So 'n 

gemeente word deur die buitekerklike ervaar as irrelevant, 

onaantreklik, en ongeloofwaardig. 

Die verkondigingsmodel het sy oorsprong by die sola scriptura 

(die Skrif alleen) van die reformasie. Met reg word daardeur 

beklemtoon dat die Skrif die enigste inhoud van die verkondiging 

is. Die gevaar is egter dat 'n eensydige beklemtoning van die 

sola scriptura slagspreuk 'n bibliolatreia (aanbidding van 'n 

boek, in hierdie geval die Bybel) kan laat ontstaan. So kom nie 

net die tweede gebod in gedrang nie, maar word ook die praxis van 

Christenwees belemmer . Ortodoksie word ten koste van ortopraksie 



beklemtoon. 

Getz (1987:262) wys daarop dat lidmate in leerkerke goeie 

luisteraars met goeie insig in die Skrif word, maar in die 

praktyk word min daarvan in hulle lewens gesien. Die Woord van 

die Here word belangriker as die Here van die Woord en In nuwe 

lewe tot sy eer. 

Aldrich (1983:20) wys 'n verdere probleem van die 

verkondigingsmodel uit. Hy praat van "bridging the credibility 

gap" en stel dat Christene nie net die goeie nuus van die 

evangelie verbaal rnoet verkondig nie, maar met hulle lewens en 

met die lewe in die kerk goeie nuus ("the music of the gospel") 

vir die w8reld moet wees. 

Die probleem met 'n kerk wat a1 die klem op die verbale 

verkondiging van die Woord 18, is dat godsdiens 

intellektualisties word en ongelowiges nie oortuig nie. Aldrich 

(1983:21) stel dit so: "When love is seen, the message is heard". 

Negatief gestel beteken dit: as Christene se Christenskap nie in 

die praktyk sigbaar is nie, word hulle boodskap baie moeilik 

gehoor. Die evangelie bly dan vir die wereld dikwels woorde 

sonder (0ortuigings)krag. Hierdie probleem is oor die algemeen 

wesenlik in gereformeerde kerke in die stad teenwoordig 

(Hendriks, 1992 : 19-24) . 

6.2.3 Die kerklike lewe sentreer rondom kerkgeboue 

Reeds in hoofstuk 2 en 3 is na die probleem van kerkgebou- 

sentrisme verwys. Hierdie probleem het nie net op rnikrovlak 

gelowiges se uitlewing van hulle evangeliseringsroeping 

gekniehalter nie, maar ook op makrovlak die kerk benadeel. 

Keiser Konstantyn se verklaring van die Edik van Verdraagsaamheid 

in 313 n.C. en Keiser Theodosius se verklaring van die 

Christendom as staatsgodsdiens in 380 n.C. het 'n baie groot 

invloed op die lewe in die Christelike kerk gehad (Lyon et al., 

1969:130-132; Smitskamp, 1957:289; Nauta, 1957:245). Hierdie 



grootskaalse erkenning van die Christelike godsdiens het gelei 

tot 'n massale toetrede tot die Christelike kerk. Venter 

(1972: 43, 82) toon aan dat die huisgroepbyeenkomste waarin die 

koinonia, groeikrag en dinamiek van die vroeg Christelike kerk 

geleg was, hierdeur grootliks verdwyn het. 

Die feit dat die kerk homself in massale vorm moes organiseer, 

het onder andere gelei tot die toename in kerkgeboue, en daarmee 

saam die klerus-leke onderskeid, die degradering van die amp van 

gelowige en koinonia, en die verskuiwing van geloofs- en 

godsdienstige aktiwiteite weg van die huis na groot byeenkomste 

in kerkgeboue (De Klerk, 1979b:31-33; Venter, 1972 :43, 82; vgl. 

Hendriks, 1992 :14-24) . 

Volgens Neighbour (1990:14) is die situasie in tradisionele kerke 

vandag steeds so dat feitlik alles rondom aktiwiteite in 

kerkgeboue sentreer. So word 'n plattelandse konsep vir kerklike 

lewe (van 'n predikant, 'n gemeente uit 'n vasgestelde 

geografiese area, en 'n kerkgebou) vir die stad aangewend. 

Neighbour (1990:14) lig die volgende redes uit waarom die 

plattelandse konsep vir kerklike lewe nie aan die eise van die 

stadslewe voldoen nie: 

~t Die strukture en multi-kulturele samestelling van die 

stad, maak 'n ander (stedelike) vorm van kerklike lewe 

noodsaaklik; 

* Stedelike gemeentes kan nie, soos plattelandse 

gemeentes, in terme van geografiese gemeentegrense 

afgebaken word nie; 

* Die kostes van kerkgeboue in voorstede, is onnodig en 

sinloos: 

~t Die grootte van kerkgeboue beperk in die praktyk van 

die kerklike lewe die getallegroei van gemeentes - 
slegs 5% van alle gemeentes bestaan uit meer as 350 

lidmate en selfs hulle bereik 'n plato op 1000 of 2000 



lidmate. 

Kerkgeboue en grootgroepbyeenkomste in kerkgeboue belemmer die 

onderlinge bediening van die evangelie en ware ko inonia  tussen 

gelowiges sodat min van die ware en nuwe lewe in Christus 

vergestalt word (Combrink, 1987:12). Volgens Simpson (1992:11) 

het ware gemeentewees "nog altyd beteken dat mense in intiemer 

verhoudings tot mekaar staan" en was ko inonia  "nooit 'n blote 

byeenkom in groot groepe nie". 

Die getuieniskrag van 'n gemeente word beperk omdat gemeentelede 

in losse verhoudings onbetrokke tot mekaar staan en oppervlakkige 

of gebrekkige ko inonia  met mekaar beleef. As gevolg van hierdie 

situasie kan gelowiges nie effektief saamwerk om uit te reik na 

die verlore w@reld buite die kerk nie. 

6 . 2 . 4  Problame met die herder-kudde- en 

liggaam-van-Christus-metafore 

Volgens Hendriks (1992 : 280) beskryf ' n metafoor "in beeldspraak 
wat moeilik is om met gewone woorde uit te druk". Dit gebruik 'n 

analogie om In saak te beskryf en te orden. 'n Model is 'n 

uitbouing van 'n metafoor in die praktyk. 

6 . 2 . 4 . 1  Die herder-kudde-model 

Die herder-kudde-metafoor vir kerkwees beskryf gemeentewees waar 

predikante en/of ouderlinge die gemeente as kudde van die Here 

lei, versorg en bedien. As hierdie metafoor uitgebou word tot 'n 

model, gebeur dit dat die predikant (of soms die ouderling en 

diaken) die 'superster' moet wees, aktiwiteite van hom afhang, en 

die gawes van ander lidmate onder- of onbenut bly (vgl. Combrink, 

1987:13) . 

Hoewel herders (die predikant (e) en ouderlinge) belangrik is vir 

die versorging van en toesighouding oor die gemeente (Hand. 

20 :28; 1 Pet. 5 :1-4) , raak dit problematies as kerkwees daarin 
opgaan. Tans word in stedelike gereformeerde kerke ondervind dat 



'n groot persentasie lidmate (eensydig) bedien word, in plaas van 

om as lewende ledemate van die liggaam van Christus self te 

bedien (vgl. Neighhour, 1990:20, 47-58}. Die lidmaat is dikwels 

geneig om die predikant te sien as 'n professionele persoon wat 

soos 'n psigoterapeut betaal word om sy dienste te lewer (vgl. 

Roux, 1991:2) . 

Die huidige toepassing van die presbiteriale kerkregeringstelsel 

kom in die praktyk dikwels neer op die herder-kudde-model. 

Ouderlinge versorg en rus toe, maar die lidmate kom nie in die 

ware sin van die woord tot aktiewe bediening en getuienislewering 

nie. 

6 . 2 . 4 . 2  D i e  liggaam-van-Christus-model 

Die liggaam-van-Christus-model beskryf kerkwees as 'n organiese 

eenheid. Binne die eenheid is 'n verskeidenheid lidmate wat met 

hulle verskillende gawes onder die hoofskap van Christus aktief 

tot opbou van mekaar funksioneer. Wanneer hierdie metafoor 

uitgebou word tot 'n model van kerkwees, word lidmate deur die 

leiers toegerus en gemotiveer om hulle gawes tot opbou van die 

gemeente te gebruik. Lidmate is verantwoordelik om elkeen met 

hulle gawes diensbaar te wees in kerk en koninkryk. 'n Lewende 

liggaam is volgens hierdie model afhanklik van lewende lede wat 

in harmonie met mekaar hulle gawes aktief tot opbou van mekaar 

aanwend. 

Die probleem met die liggaam-van-Christus-model is dat die 

beginsels daarvan baie moeilik in groot gemeentes toegepas kan 

word. 'n Lidmaat kan in 'n gemeente van byvoorbeeld 500 lidmate 

baie moeilik vir 499 ander sorg dra. Die individu verdwyn 

gevolglik in die massa. Die "massa-gevoel" laat lidmate 

onbetrokke by mekaar se lewens bly. Die predikant preek oor die 

wonderlike potensiaal en die heerlikheid van 'n gemeente waarin 

lidmate mekaar met hulle gawes opbou (vgl. byvoorbeeld Ef. 4:ll- 

16). ~ntdek-jou-gawes-kursusse word gehou. Maar in die praktyk 

word die frustrasie ondervind dat die mooi Bybelse beginsels nie 

werklik wil realiseer nie, en ohskynlik-onbereikbare ideale bly. 



6.2.4.3 Spanning tussen die herder-kudde- en die 

liggaam-van-Christus-modelle 

Rossouw (1988: 15-28) toon aan dat daar 'n spanning tussen die 

twee bogenoemde modelle bestaan. Met die herder-kudde-model word 

die bediening aan die lidrnaat beklemtoon, terwyl die liggaam-van- 

Christus-model die bediening van die lidmaat met sy/haar gawes 

beklemtoon. Dikwels word daar in gereformeerde kerke met groot 

moeite en frustrasie gepoog om iets van beide modelle te 

implementeer. 

Uit 6.2.1 - 6.2.4 kom die volgende probleme van die hedendaagse 
stadsgemeente na vore: 

- Institusionalisme werk verlammend op die lewe en 

getuienis van die gemeente in. 

- Die neiging in gereformeerde kerke is om die boodskap van 

die evangelie sterker te beklemtoon as die nuwe lewe. 

- Kerkgebougesentreerdheid inhibeer die gemeenskap, diens en 

getuienis van stadsgemeentes. 

- As gevolg van 'n eensydige toepassing van die herder-kudde- 

model, en gemeentes wat te groot word, sukkel gemeentes om 

die Bybelse beginsels van die herder-kudde- en liggaam-van- 

Christus-metafore te implementeer. 

6.3 UITGANGSPUNTE VIR KLEINGROEPEVANGELISERING OP DIE MAKROVIAX 

6.3.1 Die wese van die kerk 

As op Bybelgefundeerde wyse aanpassings in die funksionering van 

'n gemeente aangebring moet word, is die eerste twee vrae wat 

gevra behoort te word: 



* Wat is kerk? en 

* Hoekom is die kerk hier op aarde? 

In 1 Pet. 2:9 word soos volg oor die wese van die kerk gepraat: 

"Julle, daarenteen, is die uitverkore volk, 'n koninklike 

priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die 

eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet 

verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na 

sy wonderbare ligr*. 

Uit hierdie vers blyk dit dat die kerk na sy wese koninklik, 

priesterlik en profeties op aarde moet lee£ as God se uitverkore, 

heilige eiendom. Die hele kerk (kyk 6.3.2) is daartoe bestem om 

'n getuigende gemeenskap te wees wat die verlossingsdade van God 

verkondig. Die kerk het 'n unieke identiteit wat horn onderskei 

van die wereld rondom hom, en het die roeping om die God wat hom 

hierdie identiteit gegee het, se verlossingsdade'te verkondig. 

As 1 Pet. 2:9 saam met Matt. 28:19-20, Mark. 1615, Euk. 24:48- 

49, en veral Joh. 20:21 (Jesus se laaste opdragte aan sy kerk 

voor sy hemelvaart) gelees word, blyk dit dat evangelisering een 

van die wesenskenmerke van die ware kerk van Christus is. Getz 

(1987:45-55) kom na 'n studie van Skriftekste oor die kerk tot 

die slotsom dat die kerk bestaan vir twee redes: om te 

evangeliseer en op te bou. 

Sonder 'n evangeliserings- en missionere gerigtheid raak 'n 

gemeente in hornself gekeer, gaan In gemeente agteruit en sterf 

algaande. Om waarlik kerk te kan wees, en as kerk van die Here 

tot volwassenheid te kan groei, moet dit aktief betrokke wees om 

te evangeliseer, uit te reik na die buitekerklike wereld en mense 

nader te trek na Christus en sy kerk. 

Buys (1986:4) meen "Die kerk is missionere kerk na sy aard. 'n 

Kerk wat nie meer missionere kerk wil wees nie, wil in der 

waarheid nie meer kerk wees nie". Gelowiges kom as kerk byeen 

veral om vir hulle missionere roeping toegerus te word en sodat 



hulle (en veral ook pas bekeerde gelowiges) opgebou kan word. 

6.3.2 Evangelisering as 'n korporatiene aktiniteit 

Evangelisering is ook 'n korporatiewe aktiwiteit van 'n gemeente. 

"Korporatief" wil s@ die gemeente werk as span saam daarvoor. 

Evangelisering of getuie-wees 10s van die liggaam van Christus is 

soms nodig, maar moeilik. Evangelisering vanuit die konteks van 

die gemeenskap van gelowiges, blyk meer God se algemene plan vir 

evangelisering te wees (vgl. Hand. 2: 42-47; Getz, 1987 : 71; 

Stevenson, 1986:77-81) . 

Die korporatiewe getuienis van die gemeente 18 op verskillende 

vlakke : 

* Die lewe nat buitekerklikes in die gemeente sien 

Deur sy bestaanswyse as lewende en aktiewe liggaarn van 

Christus kan 'n gemeente 'n illustrasie van die nuwe lewe in 

Christus wees. Daardeur word 'n gesamentlike getuienis na 

buite gelewer. Wanneer 'n gemeente as lewende organisme 

werklik na binne en buite lewe, word ongelowiges daardeur 

bePnvloed en na Christus toe aangetrek (vgl. Hand. 2:47; 

Aldrich, 1983:77-85). Die aktiwiteite in die gemeente 

behoort ook evangeliserend en getuigend te wees. So het die 

gemeente se evangelisering nie net trefkrag nie, maar ook 

trekkrag . 

* Die wyse naarop die lede funksioneer en spesialiseer 

Die kerk is die liggaam van Christus en elke lidmaat is 

afsonderlik deel daarvan en het sy/haar eie gawes, Eunksie 

en spesialiteitte) (Rm. 12:3-8; 1Kor. 12; vgl. 6.2.4). In 'n 

gemeente waar elke lidmaat sy/haar funksie vervul, is 'n 

dinamika en meerdimensionaliteit wat 'n effek op die 

ongelowige wereld buite die kerk het. 

So word verder ook die Bybelse waarheid dat Christenwees 



ruimte vir diversiteit het, verkondig: daar is plek vir alle 

soorte mense. 

* Die wyse waarop die lede mekaar aanvul 

Evangelisering is egter nie 'n taak wat bloot deur gelowiges 

onafhanklik van mekaar vervul behoort te word nie. Gelowiges 

het mekaar nodig. 'n Gemeente behoort so te funksioneer dat 

gelowiges mekaar in hulle getuienisroeping kan versterk en 

bystaan . 

Verskillende lidmate en groepe lidmate het verskillende 

gawes en spesialiteite. Die gawes in die gemeente moet so 

funksioneer, benut en bestuur word dat buitekerklikes so 

effektief as moontlik bereik word. Die doe1 van die ampte is 

om gelowiges ook vir hierdie (mission8re) dienswerk toe te 

rus (Ef. 4:ll-6; vgl. Buys, 1984b:g-11) en die werk te 

kodrdineer (Kol . 2 : 19b) . 

Wanneer buitekerklikes meerdimensioneel (byvoorbeeld deur 

verskillende soorte diens, gebed en marturia) bearbei word, 

is die trefkrag en trekkrag van die evangelie sterker. 

Stevenson (198 6 : 82) toon aan dat die vroeg Christelike gemeentes 

oor die algemeen tussen 40 en 50 lidmate gehad het. Die liggaam- 

van-Christus-model is prakties toepasbaar in 'n kleiner verband. 

Die getuienis en evangelisering deur die gemeente kon in die 

kleiner groep korporatief funksioneer. 

Groot stadsgemeentes se korporatiewe potensiaal tot 

evangelisering word deur 'n "massagevoel" en onbetrokkenheid van 

lidmate benadeel (6.2.4). Daarom stel Louw (1980:153) die sel-in- 

die-liggaam-model voor om die probleem wat groot stadskerke met 

die liggaam-van-Christus-model ondervind, op te 10s. Hiervolgens 

word op die behoeftes en dienswerk van die individu gekonsentreer 

binne kleiner groepverband. Die groepe is ingestel op "groei, 

wedersydse versterking en opbouing" . 



Binne die "sel" of kleingroep kan gelowiges as lewende lede met 

hulle gawes funksioneer, vir mekaar sorg en mekaar opbou. So kom 

die beginsels van die liggaam-van-Christus-model in 'n groot 

gemeente prakties tot sy reg en kan evangelisering ook vanuit 'n 

groot gemeente 'n korporatiewe aktiwiteit wees. Die liggaam-van- 

Christus word as't ware na die wereld geneem, in plaas daarvan 

dat buitekerklikes in 'n kerkgebou moet kom om dit te sien. 

Sodra die kleingroep of sel te groot word as gevolg van nuwelinge 

wat deel daarvan geword het, vind "seldeling" plaas - een groep 
word twee groepe. So groei die gemeente organies en nuwe lidmate 

word as "lewende stene" ingebou in die gemeente as "geestelike 

huis" met lewende stene (1 Pet 2:7; vgl. ook hfst. 5). 

6.3.3 Onderlinge sorg fasiliteer ekstensiewe gerigtheid 

Roux (1991) toon oortuigend aan dat die gemeentelede herders vir 

mekaar behoort te wees. So word die spanning tussen die herder- 

kudde- en liggaam-van-Christus-modelle vir kerkwees (vgl. 

Rossouw, 1988: 15-28) opgehef. As herders vir mekaar kan 

gelowiges as lewende lede van die lewende liggaam van Christus 

aktief funksioneer. Onderlinge pastoraat in die liggaam van 

Christus het volgens Roux (1991: 45-49) ook ' n "ekstensiewe 
gerigtheid" wat beteken dat gelowiges sorgend uitreik na die 

ongelowige naaste. 

6.3.4 Kerk as kontrakultuur 

Volgens Hendriks et al. (1987:llO-111) moet die gemeente 'n soort 

teen- of kontrakultuur daarstel. Dit beteken onder andere dat die 

gemeente nie in die geestesstrominge van die moderne samelewing 

(byvoorbeeld individualisme, kollektivisme, en materialisme) 

meegesleur moet word nie, maar daarteenoor as alternatief iets 

anders wees en iets eg-interpersoonliks bied. 

Volgens Simpson (1992:27) kan kleingroepe 'n "wesenlike bydrae" 

lewer om hierdie kontrakultuur te fasiliteer. 



6.3.5 Komplementerende koinonia-verbande 

Buys (1984b:ll) verduidelik in 'n voetnoot dat "om werklik 'n 

evangeliserende gemeente te wees, is egte liefde- en 

gemeenskapsbande by lidmate onderling absoluut essensieel". In 

literatuur wat oor gemeentebou en -vernuwing handel (vgl. bv. 

Burger, 1991; Hendriks, 1992; Getz, 1987; Girrard, 1977), word 

koinonia sterk beklemtoon as 'n bepalende faktor vir lewe in die 

kerk. As gesoek word na strategiese riglyne vir koinonia in 

groepe, moet dit nie 10s gesien word van ander koinonia-verbande 

nie. 

Hendriks (1992:92-103) verduidelik dat die verskillende koinonia- 

verbande in 'n gemeente aanvullend of komplementerend tot rnekaar 

moet wees en stel dit in die vorm van !n wiel soos volg voor: 

(Uit Hendriks, 1992 : 94) 

Die binneste sirkel stel die individuele gelowige wat met God in 

Christus deur die werking van die Heilige Gees koinonia beleef, 

voor. Hierdie koinonia met God maak koinonia in die ander 



verbande van gesin, kleingroep, grootgroep, en gemeente-erediens 

moontlik. Sonder lewende koinonia met God is ware getuienis- 

lewering na buite ook onmoontlik. 

Die huwelik en gesin word deur die tweede sirkel voorgestel. Dit 

is in die gesin waar koinonia geleer word en man, vrou en kinders 

ervaar wat gemeenskap van gelowiges beteken. Veral huisgodsdiens, 

saam oor God se werklikheid in mekaar se lewens praat, en saambid 

en -sing, bring koinonia op besondere wyse tot stand. Bediening 

op die makrovlak moet nie so wees dat lidmate te besig met 

kerkaktiwiteite raak dat huisgesinkoinonia verskraal word nie. 

Die lewe van die gemeente as God se huisgesin, hang grootliks af 

van die welsyn en lewe van die huisgesin op mikrovlak, 

Beide Getz (1987 :75) en Peters (1971:155) beklemtoon ook die 

wesenlike belangrikheid dat huisgesinne as basiese sosiale 

eenhede in die kerk en sy evangeliseringsaktiwiteite erken moet 

word (vgl. ook hoofstuk 4 van hierdie verhandeling) . 

Die derde sirkel is die kleingroep waar die lidmaat in 'n effens 

groter groep as die gesin oor geloofsake kan kommunikeer. 

Kleingroepe bestaan uit 3 tot 

ondersteuningsgroepe, diensgroepe 

word. (Veral vir ongetroudes, 

ongelowiges is, of paartjies sonder 

intieme "geestelike gesin".) 

12 mense. Groeigroepe, 

en wykgroepe kan onderskei 

gelowiges wie se gesinne 

kinders is die kleingroep 'n 

Die groter groep (die vierde sirkel) is byvoorbeel 'n wyk, blok, 

of aantal kleingroepe wat saamkom om mekaar te leer ken en op te 

bou. Dit voorkom die gevaar van kleingroepe om ecclesiola in 

ecclesia ('n afsonderlike kerkie in 'n kerk) te word. Navorsing 

het volgens Hendriks (1992:99) getoon dat ' n lidmaat ten minste 
60 persone in die groot groep goed moet ken om werklik in 'n 

erediens te kan tuisvoel. 

Die erediens is die vyfde sirkel wat die kulminasiepunt van die 

koinoniaverbande in die gemeente is. Wanneer die gemeente saam 

erediens hou, is dit sigbaar en getuigend in koinonia in die 



w@reld teenwoordig. 

Die rigting wat die "wiel" beweeg, is die gemeente se getuienis 

in die wereld. Die gevaar van baie gemeenteboumodelle is dat die 

gemeente eensydig net met homself besig bly (vgl. Buys, 1989 oor 

die verhouding tussen gemeentebou en getuienis na buite) . 
Hendriks (1992:102) meen tereg dat evangelisering ten minste op 

twee vlakke moet plaasvind, naamlik "woord en lewe, woord en 

daad" . 

Hierdie raamwerk van Hendriks is 'n handige en noodsaaklike 

instrument om evangelisering vanuit In gemeente te begryp. As die 

koinonia en lewe in die 4 sirkels nie gesond is nie, sal die wiel 

van getuienislewering baie moeilik in beweging kom. Die fout van 

baie gemeente-evangeliseringsprogramme is dat hulle die waarde 

van die koinoniaverbande buite rekening laat of te gering ag. 

Vir kleingroepevangelisering het Hendriks se raamwerk die waarde 

dat kleingroepe in die wyer konteks van die gemeente gesien en 

benut kan word. Andersins sou die gevaar bestaan dat kleingroepe 

as bedieningstrategie verabsoluteer word. Van hierdie 

verabsolutering van kleingroepe is duidelike tekens by Girard 

(1977) en Ortiz (1976). Beide Girard en Ortiz wil dat gereelde 

eredienste op Sondae laat vaar word. 

In Oorbeklemtoning van kleingroepe kan maklik daartoe lei dat die 

groepe later "broeigroepe" word, na-binne gekeer raak, en ten 

koste van gemeente-eenheid en die belewing van gesamentlike 

(korporatiewe) verantwoordelikheid vir getuienislewering en 

diakonaat bestaan (Hendriks, 1992: 103) . 

Aan die ander kant lei In eensydige klem op die erediens 

uiteindelik tot lewelose institusionalisme, en In daling in 

lidmaatgetalle, meelewing en charismatiese diensbaarheid (vgl. 

Hendriks, 1992 :lO3) . 

Met ander woorde, kleingroepe het In besliste plek binne die 

totale funksionering van die gemeente. Om effektief missionere 



kerk te wees, moet kleingroepe nie onder- of oorbeklemtoon word 

nie . 

6.3.6 Gevolgtrekkings 

Uit 6.3.1 - 6.3.5 kan die volgende afgelei word: 

- Die kerk van Christus is na sy wesenlike aard missioner. 

- Evangelisering is nie 'n individuele aktiwiteit wat 

gelowiges onafhanlik van mekaar doen nie, maar in die reel 

'n korporatiewe aktiwiteit. 

- Wanneer die kerk 'n kontrakultuur bied deur byvoorbeeld 

kleingroepe, het dit trekkrag vir die buitekerklike. 

- Die beginsels van die herder-kudde- en liggaam-van-Christus- 

metafore moet nie teen mekaar afgespeel word nie, maar as 

aanvullend tot mekaar gebruik word. Binne die sel-in-die- 

liggaam-model is dit moontlik dat lidmate herders vir mekaar 

kan wees en sorgend na die buitekerklike kan uitreik. 

- Kleingroepevangelisering moet plaasvind in die totale 

konteks van die gemeente se funksionering in koinonia- 

verbande . 

6.4 DIE VOORBEELDE VAN TWEE STADSGEMEENTES 

6 . 4 . 1  Die Yoido Full Gospel Central Church 

Inligting oor hierdie kerk kom uit Cho (1981) se boek Successful 

Homecell Groups. 

* Histories 

Cho het 'n gemeente bedien wat gegroei het van 600 tot 

2 400 lidmate. In 1964 het hy ernstig siek geword. Sy kerk 

was grootliks 'n pastorgesentreerde kerk en die vraag hoe 

die gemeente verder bedien moet word, het ontstaan, Na 



biddende worsteling is hy deur Gees en Woord gelei, om mense 

in kleingroepe onder leiding van diakonesse te organiseer. 

Dit het meegebring dat gelowiges mekaar versorg en opbou. 

Die manlike leierskorps het aanvanklik nie kans gesien om 

oor te skakel na 'n kleingroepbediening en om as 

kleingroepleiers op te tree nie. Gebrek aan tyd en 

vaardighede is as verskonings aangebied (Cho, 1981:22). 

Op voorstel van 'n vrouelidmaat, Mev. Choi, is diakonesse 

ingespan as kleingroepleiers. Aanvanklik het die mans 

weerstand getoon om deur vroue gelei te word. Cho het egter 

beklemtoon dat die vroue onder sy gesag optree. Algaande het 

die weerstand verflou, veral omdat die waarde van 

kleingroepe beleef is. (Cho, 1981 :23, 31-33) . 

Ander aanvanklike probleme was gebrek aan opleiding van 

kleingroepleiers op dogmatiese en vaardigheidsvlak, gebrek 

aan dissipline en orde in groepe, sprekers wat groepe 

probeer afrokkel, geld wat geleen is en nie terugbetaal kon 

word nie, dankoffers wat opgeneem is en wegraak, kleingroepe 

wat te groot word, en medeleraars wat eie kerke met 

gemeentelidmate wou begin (Cho, 1981 : 21-47) . 

* Groei as gevolg van kleingroepbediening 

Op die agterblad van Cho (1981) se boek word gemeld dat die 

gemeente reeds oor die 500 000 lidmate en 50 000 kleingroepe 

gegroei het. Dit wil blyk dat die agterblad op 'n heelwat 

later stadium as die eerste druk van die boek, sy ontstaan 

het. (Ongestaafde berigte wil dat die gemeente reeds meer as 

800 000 lidmate het) . 

Cho (1981 : 57-71) meen dat kleingroepe ' n onmisbare sleutel 
in hedendaagse evangelisering is. Hy (1981:114) meen ook dat 

groepe wat lewendig is en lewendig wil bly, noodwendig moet 



evangeliseer. 

* Lease te leer 

In sy beskrywing van sy gemeente se geweldige groei, word 

die belangrikheid van gebed deurentyd beklerntoon. Cho 

(1981:107-111) meen selgroepbediening moet begin by die 

pastor deurdat hy van die waarde en nodigheid daarvan 

oortuig word. Die pastor kan dan 'n groepie potensiele 

leiers vir ses tot agt maande in 'n kleingroepie neem en as 

kleingroepleiers oplei en toerus. Die kleingroepleiers kan 

daarna hulle eie groepe lei. 

6.4.2 Nederduitse Gerefonneerde kerk Moreletapark 

Op 14 Februarie 1994 het die skrywer met Ds. Dirkie van der Spuy 

van die N.G. kerk Moreletapark 'n onderhoud gevoer (vgl. Van der 

Spuy, 1994). Die volgende tersaaklike inligting is bekom: 

* Histories 

Die gemeente is in die Suid-Afrikaanse konteks 'n 

makrogemeente. Hoewel in die jeugbediening en vroue-aksie 

vir baie jare lank a1 met kleingroepe gewerk is, is daar 5 

jaar gelede bevind dat die meerderheid lidmate in die groot 

gemeente passief en onbetrokke was. Gedurende 'n 

beplanningsessie is besluit dat die gemeente se missie om te 

groei tot eer van God onder andere met kleingroepbediening 

nagestreef moet word. 'n Kommissie het biddend te werk 

gegaan om kleingroepbediening te impltmenteer. 7 Na oor die 

saak gepreek is, is mense genooi om deel van kleingroepe te 

word. 

Aanvanklik het 20 groepe tot stand gekom. Die groepe het 

gegroei, verdeel en hulleself geadverteer sodat daar vandag 

95 kleingroepe in die gemeente bestaan. 



Die totale lidmatetal van hierdie gemeente is tans 3 

6 5 2 .  Daarvan is 1 6 4 8  lidmate betrokke in kleingroepe wat 

weekliks vergader. Die 2 0 0 4  lidmate wat nie in groepe is 

nie, word deur wyksbedienaars op 'n maandelikse basis 

bedien. Kleingroepleiers ontvang weekliks op Sondae 

opleiding en toerusting en hulle gee op gereelde basis 

verslag oor hulle werksaamhede. Mense buite die gemeente het 

op spontane wyse by die groepe begin aansluit. Nuwe lidmate 

word so gou moontlik by 'n groep ingeskakel. 

* Lesse uit foute 

Verbasend min probleme is in die gemeente ondervind om 

kleingroepe te implgmenteer as bedieningspatroon. Tog is 

ervaar dat dit nie werk om lidmate te "dwing" om aktief by 

groepe in te skakel nie. Mense wat nie gereed is nie, moet 

nie as kleingroepleiers gebruik word nie. Daar is ook gevind 

dat kleingroepe verkieslik weekliks moet vergader anders is 

dit moeilik om werklik vir mekaar om te gee, en raak lidmate 

deurmekaar met vergadertye. 

6.4.3 Gevolgtrekkings 

Die volgende afleidings kan uit 6 . 4 . 1  - 6 . 4 . 2  gemaak word: 

- Kleingroepbediening en -evangelisering is prakties uitvoer- 

baar in buitelandse sowel as Suid-Afrikaanse konteks. 

- Die strategic van die implementering van kleingroepe moet 

aangepas word by die spesifieke gemeente-situasie. 

- Bediening deur kleingroepe bring gemeentegroei mee. 

6.5 PRAKTIESE RIGLYNE VIR IMPLEMENTEFUNG 

Om kleingroepe in 'n gemeente te implementeer sodat 



evangelisering daardeur kan plaasvind, is, soos hierbo geblyk 

het, 'n proses wat van gemeente tot gemeente verskil. Dit is nie 

moontlik om kitsresepte voor te skryf nie. Die volgende kan as 

bre& riglyne gebruik word: 

6.5.1 Aanvoorwerk 

Implementering van 'n nuwe bedieningspatroon word volgens 

Hendriks (1992:122-187) voorafgegaan deur 'n proses bestaande uit 

die volgende elemente: 

~t Diagnosering van die gemeente om die situasie en 

probleme van die gemeente te ontleed; 

* Luister na die Woord en Gees om die missie en 

doelstellings vir die bepaalde gemeente te formuleer; 

en 

. 
* Beplanning om prioriteite, doelwitte en aksieplanne vas 

6.5.2 Die proses van impl&entering 

Om verandering in 'n gemeente teweeg te bring, is 'n langsame 

proses. Volgens Neighbour (1990:405) kan dit ten miste 5 tot 7 

jaar neem om 'n gePnstitusionaliseerde kerk na 'n kleingroepkerk 

te lei. Daarom is geduld 'n sleutelvereiste. 

Van der Spuy (1994) waarsku teen 'n benadering wat die gemeente 

met suiwer bedryfsielkundige tegnieke wil manipuleer. Hy 

benadruk, netsoos Hendriks (1992 : 127) , dat die implementering van 
'n nuwe bedieningspatroon 'n gebedsgeorignteerde proses is. Ware 

vernuwing en gemeentebou is irnmers iets wat God deur sy Gees in 

'n gemeente doen. God werk egter ook deur mense. Daarom word die 

volgende as strategie voorgestel: 



6.5.2.1 Prediking 

Die Heilige Gees oortuig, wek nuwe lewe, en mobiliseer mense deur 

die Woord (Hattingh, 1988:43; 196-197). Deur gelowiges te leer 

wat hulle in Christus is, dat hulle onder die heerskappy van God 

is en wat God van hulle verwag, word verandering en vernuwing 

gefasiliteer. 

Temas soos koinonia, die "mekaarn-opdragte in die "mekaarql- 

tekste, d i e  funksionering van geestesgawes, e n  d i e  

getuienisroeping van die kerk behoort deel van 'n sistematies- 

beplande preekreeks uit te maak. Illustrasies van hoe die 

Skrifwaarhede prakties Eunksioneer kan goedskiks uit bestaande 

kleingroepe ontleen word. 

Lidmate se denkwyse oor Christenwees en kerkwees moet met 

Skrifwaarhede deurweek word. Wanneer lidmate bewus word van God 

se patroon vir Christen- en kerkwees en hulle gedaqtes "nuut" 

word, sal hulle gedrag algaande begin verander (vgl. Rom. 12:2). 

Wanneer kleingroepe as bedieningspatroon begin realiseer, kan 

prediking vanuit die Skrif ook toerusting gee ten opsigte van 

evangelisering. 

6.5.2.2 Begin 'n loodsgroep 

Hendriks (1992:127) se advies is: "begin klein". Van der Spuy 

(1994) meen ' n belangrike geheim is: "begin by die gewilliges". 

Potensigle kleingroepleiers wat gewillig is, kan in 'n kleingroep 

georganiseer word. Binne die groep kan hulle blootgestel word aan 

die heerlike ervaring en werkwyse van 'n kleingroep. Binne 

hierdie loodsgroep moet opleiding en toerusting gegee word sodat 

die lede na 'n tydperk van 6 tot 8 maande self as 

kleingroepleiers kan optree. 

6.5.2.3 Verkry steun van die kerkraad 

Sowel Arnold (1992 : 37) as Engelbrecht en De Wet (ongedateer : 131- 



132) beklemtoon die belangrikheid dat die steun van die 

kerkleierskap ten opsigte van kleingroepbediening verkry moet 

word. Die kerkraad kan gevra word om in die lig van die 

gemeentesituasie en Bybelse gegewens die wenslikheid van 

kleingroepe te oorweeg en daaroor te bid. 

'n Goeie manier is om 'n werkswinkel of strategiese 

beplanningsessie saam met die kerkraad te hou. Die kerkraad moet 

egter nie gestoomroller word nie, maar begelei word om 

verantwoordelikheid vir kleingroepbediening te aanvaar. Klem moet 

gel@ word op die waarde wat kleingroepbediening vir die 

koninkryk, gemeente, lidmaat en die kerkraadslid inhou. 

Die pastor moet daarteen waak om nie kerkraadslede vir 

kleingroepbediening bang te maak deur die indruk te skep dat a1 

die werk op hulle "afgelaai" gaan word nie. Deelname aan 

kleingroepbediening moet op 'n vrywillige basis geskied (vgl. Van 

der Spuy, 1994). 

6 . 5 . 2 . 4  Loads 'n selfevalueringsvraelys 

Ter aansluiting by die preekreeks kan 'n anonieme 

selfevalueringsvraelys versprei word. Daarin kan lidmate hulle 

geloofsrypheid, belewing van koinonia, benutting van gawes, en 

omgee vir medegelowiges evalueer. 'n Slotvraag kan handel oor die 

lidmaat se behoefte aan koinonia in 'n kleingroep. Die doe1 van 

die vraelys is driegrlei: 

* sodat gelowiges die leemtes in hulle geloofsbelewing en 

-uitlewing kan identifiseer; 

* sodat die selfevaluerig as "'n soutpil onder die tong" 

kan dien om hulle "dorsl' te maak vir 'n dieper dimensie 

van geloofsbelewing en -uitlewing; en 

* sodat inligting bekom kan word oor die behoefte aan 

kleingroepe. 



6.5.2.5 Nooi lidmate uit 

Nadat 'n klein leierskorps vir kleingroepe opgelei is, kan 

lidmate uitgenooi word om deel van 'n kleingroep te word. Deur 

middel van vormpies in die nuusbrief of by die deure kan die 

geleentheid geskep word dat lidmate hulle begeerte om deel van 'n 

kleingroep te word, te kenne kan gee. Ouderlinge kan ook met 

huisbesoek lidmate pols of hulle by 'n kleingroep wil inskakel. 

6.5.2.6 Benut bestaande strukture 

Bestaande strukture waarin kleingroepdinarnika in 'n mate benut 

word, kan verder uitgebou word. In reeds bestaande gemeente- 

aktiwiteite soos kampe, kerkraadsvergaderings, geloofs- 

verrykingsgeleenthede, gebedsbyeenkomste en toerustingskursusse 

kan van kleingroep-dinamika gebruik gemaak word. Op die wyse raak 

die gemeente algaande gewoond en begerig om in kleingroepe te 

funksioneer. 

6.5.2.7 Gee Publiaiteit aan kleingroepe 

Volgens Engelbrecht en De Wet (ongedateer:136) moet soveel as 

moontlik publisiteit aan kleingroepe gegee word. So raak lidmate 

bewus van kleingroepe en voel later dat dit normaal is om aan 'n 

kleingroep te behoort. Lidmate wat reeds in kleingroepe 

funksioneer, kan aangemoedig word om vir ander lidmate daarvan te 

vertel . In die gemeente-nuusbrief kan lidmate op gereelde basis 
vertel wat hulle kleingroepe vir hulle beteken. 

6.5.2.8 Voortgaande opleiding en onderateuning van leiera 

Op gereelde basis (ten minste een keer per maand) moet opleiding 

en toerusting aan kleingroepleiers gegee word. Volgens Van der 

Spuy (1994) word in die N.G. -kerk Moreletapark in die begin van 

elke jaar 'n opleidingseminaar gehou en dit word dan opgevolg met 

opleiding elke Sondag net na die oggenddiens. 

Gedurende die opleidingsessies moet kleingroepleiers voortdurend 



daaraan herinner word dat groepe nie net in kwaliteit van 

geloofsbelewing moet groei nie, maar ook in getalle. Voortgaande 

opleiding moet ook gegee word in evangeliseringstegnieke en 

assimilasie van pas bekeerde gelowiges (vgl. hfst. 5). 

Kleingroepleiers het nie net opleiding nie, maar ook emosionele 

ondersteuning, waardering, bemoediging en raad nodig. Die pastor 

en ouderling moet deeglik aan hierdie fasyet van hulle werk 

aandag gee (vgl. die struktuur in 6.6). Verder moet bruikbare 

materiaal, soos Bybelstudies en kassette, so goedkoop moontlik, 

of kosteloos as dit kan, aan die kleingroepleier verskaf word 

(Engelbrecht en De Wet, ongedateer: 140) . 

6 . 5 . 2 . 9  Verdeling van groepe 

Sodra 'n groep groter as 12 (maksimum 15) lede word, moet dit in 

twee groepe verdeel. Dit is egter belangrik dat die groepleier 

die lede so goed as moontlik vir die verdeling voorberei. 

Andersins kan dit vir sommige lede 'n groot skok wees en 

traumaties ervaar word. 

6.5.2.10 Ontwikkel 'n kleingroepatruktuur 

Wanneer meer as 50% van die gemeente se lidmate aktief in 

kleingroepe funksioneer, moet die bedieningstruktuur van die 

gemeente aangepas word. Volgens Neighbour (1990:421) sal daar by 

lidmate 'n groeiende frustrasie en konflik met kerklike programme 

wees. Dan moet beweeg word na 'n bedieningspatroon waar lidmate 

nie meer met allerlei programme toegerus word nie, maar mekaar 

toerus. Hierdie strukturele aanpassings word onder 6.6 behandel. 

6.6 'N STRUKTUUR GERIG OP kCLEINGROEPBEDIENING 

Wagner (1984) van die Church Growth Movement het oortuigend 

aangetoon dat sterk leierskap en strategiese bestuur nodig is vir 

dinarniese kerkgroei. Die presbiteriale kerkregeringstelsel bepaal 

die leierskapstruktuur binne die huidige gereformeerde kerke 

(Hendriks, 1992 : 21) . Hiervolgens is die ouderlinge die 



toesighouers, versorgers en regeerders van die gemeente. Die 

plaaslike gemeente is selfstandig en volledig kerk. 

6.6.1 'n Voorstel hoe kleingroepbediening binne 

die presbiteriale kerkregering kan lyk 

Volgens Handelinge 2 - 6 het die apostels in die Jerusalemse 
gemeente die werk behartig wat vandag tipies ouderlingwerk is. 

Die verhouding was 12:3 000+ (vgl. Hand. 2:41-42) en later 

12:5 000  (vgl. Hand. 4 :4). Die apostels het mense by die tempel 

en in huisgroepbyeenkomste geleer (Hand. 5:41-42). 

Toegepas op die hedendaagse gereformeerde kerk, kan die ouderling 

in 'n kleingroepbedieningspatroon gesien word as: 

* toesighouer oor en versorger van kleingroepleiers; 

* toesighouer oor en versorger van die kleingroeplede wat 

onderling oor mekaar toesighou en mekaar versorg; en 

* ko8rdineerder van die kleingroepe se onderlinge 

samewerking wat ook reg1 dat kleingroepe van tyd tot 

tyd (een keer elke 1 tot 2 maande) in grootgroepe 

saamkom . 

In 'n gemeente wat deur kleingroepe na buite wil evangeliseer, 

het 'n ouderling ook die taak om kleingroepleiers en -1ede toe te 

rus en aan te moedig om te getuig. 

Die ouderling se verhouding tot kleingroepe kan soos volg 

voorgestel word: 



(Aangepas en oorgeneem uit Neighbour, 1990:195). 

Die rol van die predikant in 'n kleingroepbedieningspatroon is 

veral om die ouderlinge toe te rus, en saam met die ouderlinge 

die selgroepleiers toe te rus. Die struktuur kan soos volg 

voorgestel word: 

[ SELGROEP ,I I SELGROEP . 1 [ SELGROEP I 

I SELGROEP I 
. .  . 

SELGROEP I i-:,,.:... ... . : .... . 

1 SELGROEP SELGROEP I 
I SELGROEP ' I I ' SELGROEP I 

en oorgeneem uit Neighbour, 1990:195). 
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(Aangepas 

- 



Wagner (1984:SS-60) toon aan dat gemeentes nie meer dinamies kan 

groei as meer as 250 lidmate deur een pastor bedien moet word 

nie. Sodra 'n gemeente tussen 150 - 250 lidmate het, moet nog 
iemand beroep word of meer intensief van nie-betaalde werkers 

gebruik gemaak word. Andersins raak die pastor se bediening 'n 

oppervlakkige "tref-en-trapw-bediening wat opgaan in krisis- 

bestuur . 

Met kleingroepbediening waar groepe gemiddeld 10 lede het, kan 1 

pastor 250 lidmate effektief bedien. 

6.6.2 Struktuur in die interimtydperk 

Die ideaal is dat die gemeente as geheel volgens kleingroepe 

funksioneer (Cho, 1981:108). Terwyl die gemeente na die ideaal op 

pad is, moet 'n tussentydse struktuur gebruik word. Die 

werklikheid is verder dat nie alle gemeentelede tot kleingroepe 

wil en kan behoort nie (Engelbrecht en De Wet, ongedateer:136; 

Louw, l98O:l89) . 

Lidmate wat (nog) nie by kleingroepe ingeskakel is nie, moet 

volgens die tradisionele manier met gereelde huisbesoek bedien 

word (vgl. Van der Spuy, 1994). Daarom sal 'n deel van die 

ouderlingekorps steeds volgens die tradisionle manier bedien. 

Hierdie ouderlinge kan egter steeds deur wyksbyeenkomste iets van 

die kleingroepdinamika benut en koinonia fasiliteer. Lidmate wat 

nie by kleingroepe inskakel nie, moet egter nie as minderwaardige 

gelowiges beskou en behandel word nie. 

6.6.3 Verslag aan kerkraad 

Die ouderling se verslag aan die kerkraad moet bo en behalwe die 

normale verslag oor die leer en lewe ook oor die volgende gaan: 
* Resultate: 

- Hoeveel buitekerklikes is onder bearbeiding? 
- Hoeveel pas bekeerde Christene is in die groepe? 
- Hoeveel pas bekeerde kleingroeplede is gereed om 
volledig lidmate van die gemeente te word? 



~t Opleidingsbehoeftes en probleme wat in k-leingroepe 

ondervind word. 

* Nuwe tegnieke of kreatiewe idees wat ontwikkel is. 

Die volgende afleidings kan uit 6.6.1 - 6.6.3 gemaak word: 

- Die presbiteriale kerkregeringstelsel kan effektiewer 

funksioneer binne 'n kleingroepbedieningstelsel. 

- Die pastor en ouderlinge kan deur kleingroepbediening beter 

toesig oor die gemeente hou en effektiewer sorg en 

toerusting gee. 

- Die voorgestelde bedieningstruktuur voorkom dat 'n oor- 

beklemtoning van die herder-kudde-metafoor lidmate 

deaktiveer . 

- Die beginsels van die liggaam-van-Christus-metafoor kan 

onder leiding van die ouderlinge en kleingroepleiers in die 

kleingroepsisteem tot hulle reg kom. 

- Kleingroepevangelisering kan effektief deur die voor- 

gestelde bedieningspatroon gefasiliteer en gekoardineer 

word. 



7.1 ALGEMENE OPMERRINGS 

Kleingroepevangelisering word in hierdie studie ondersoek as 

aanmllend tot aangesig-tot-aangesig-evangelisering aan die een 

kant, en massa-evangelisering aan die ander kant. Hierdie 

relasionele evangeliseringsmetode het ten doe1 om 

menseverhoudinge en kleingroepdinamika op 'n Bybelse manier te 

benut om ongelowiges te evangeliseer en nuwe gelowiges te 

assimileer . 

Deur openbaringshistoriese ondersoek en eksegetiese studie van 

die Skrifgegewens is gevind ( 1  dat God in sy heilshandelinge 

gewoonlik nie bloot met die individu werk nie, maar gewoonlik 

kollektiewelik met die mens in sy primere groepverband handel; 

(2) dat mense dikwels as groepe tot geloof kom; en (3) dat die 

gelowige nie ten volle sy geloof en saligheid sonder gemeenskap 

(koinonia) met ander gelowiges kan beleef en uitleef nie. Daar 

bestaan duidelike Bybelse gronde vir kleingroepevangelisering. 

As subjek vir evangelisering het die kleingroep die potensiaal 

om die lede tot evangelisering te motiveer en toe te rus, om die 

gawes en bedieninge tot meerdimensionele diens aan mekaar en die 

buitekerklikes te aktiveer en te kotlrdineer, en om 'n relasionele 

kragveld te wees wat ongelowiges na Christus en sy Kerk aantrek. 

Evangelisering behoort ook op primere groepe as bedieningsobjek 

gerig te wees. So word die verbondsmatige en kollektiewe 

gerigtheid van God se heilshandelinge in evangelisering 

verdiskonteer. 

Deur van die kleingroep en sy relasionele konteks gebruik te 

maak, kan nuwe gelowiges effektief as gemeentelede geassimileer, 



op die geloofspad begelei en pastoraal versorg word. 

Om kleingroepevangelisering deel te maak van 'n totale strategie 

van gemeentebediening, is dit essensieel dat soveel moontlik 

lidmate in kleingroepe funksioneer. Effektiewe leierskap en 

kontrole is egter noodsaaklik. 

7 . 3  ANDER VOORGESTELDE VERWANTE TERREINE VAN NAVOMING 

Die volgende terreine kan in toekomstige navorsing oorweeg word: 

'n Ondersoek na die essensigle elemente van Bybelse 

leierskap toegepas op kleingroepleierskap. 

Die pastorale potensiaal van kleingroepe in die 

gemeente . 

Die pastorale versorging van depressielyers in 

kleingroepe. 

Evaluering van die Wesleyaanse kleingroepe in Bybelse 

lig en in die lig van die situasie van die hedendaagse 

gereformeerde kerke. 

Kleingroepe as dinamiese sleutel vir gemeentebou en die 

herlewing van die amp van die gelowige. 

Kleingroepleierskap in 'n gereformeerde stadsgemeente. 

Die opleiding van kleingroepleiers - strategie en 
tegniek. 

Evangelisering van die post-moderne mens met inagneming 

van sy besondere behoeftes. 

Kleingroepbediening in die konteks van 'n presbiteriale 

kerkregeringstelsel. 



10. Die invloed van die kleingroepbediening op die eenheid 

van die gemeente. 

7 . 4  FINALE BEVINDING 

Na aanleiding van die probleem- en hipotesestellings van hoofstuk 

1 en die studie wat in hoofstuk 2 tot 6 gedoen is, is die finale 

bevinding van hierdie studie: 

Kleingroepevangelisering kan effektief gebruik word as 'n 

dinamieae metode van relasionele evangelisering van die 

buitekerklike en veraorging van die pasbekeerde. 
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