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Voorwoord 

Die duisternis wat in die wereld hand oar hand toeneem en die oenskynlike onvermoe van die kerk, 

meer spesifiek individuele gelowiges, om dit as ambassadeurs van God doelbewus tee te werk, het 

aanleiding gegee tot hierdie navorsing. 

Die uitdagings van die huidige samelewing, die praksis van die korporatiewe liturgie sowel as die praksis 

van die liturgie van die lewe is ondersoek en beskryf. Om die toerustingspotensiaal van die 

korporatiewe litu rgie op die individuele liturgie te verstaan en moontlik te verhoog is kennis uit 

verskillende wetenskappe ontgin . Deur middel van 'n hermeneutiese interaksie is die kennis met 

Bybelse uitsprake in gesprek gebring om 'n potensiele nuwe werkswyse te beskryf. 

My gebed is dat hierdie navorsing 'n klein bydrae sal lewer om gelowiges te bemagtig vir hulle taak om 

deur die liturgie van die lewe tekens op te rig wat getuig van die rea lisering van die Koninkryk van God 

in die huidige samelewing. 
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Opsomming 

Liturgie moet doelbewus die transformasie van die wereld as 'n oogmerk of uitkoms he . 

Sweet (1999:58) se: "If there is darkness, the blame should be attached where it belongs; not to 

the world that is dark, but to the church that is failing to provide the light". 

In die navorsing word aangedui dat transformasie van die samelewing hoofsaaklik voor die deur 

van die individuele gelowige le, maar dat gelowiges nie genoegsaam daarin slaag om die 

wereld effektief te impakteer deur die liturgie van die lewe nie , omdat die korporatiewe liturgie 

gelowiges nie effektief toerus en bemagtig vir hierdie taak nie. Die rede hiervoor is hoofsaaklik 

die stagnasie in die korporatiewe liturgie , wat veroorsaak word deur 'n kerklike identiteitskrisis. 

Die kerk se identiteitskrisis is 'n uitvloeisel van 'n gebrekkige wereldbeeld wat versterk word 

deur kontekstuele faktore in die samelewing . Die uitdagings van die samelewing maak so 'n 

impak op individuele gelowiges, asook die institusionele kerk , dat die Koninkryk nie 

genoegsaam deurbreek om die verwagte transformasie te bewerk nie. 

Die toedrag van sake kan omgekeer word mits die nodige aanpassings, veral in die 

korporatiewe liturgie, gemaak word om die individu te bemagtig en mobiliseer vir 'n effektiewe 

lewensliturgie. 

Paulus se gebruik van die tempel-metafoor om beide die liturgie van die korporatiewe kerk 

asook die individuele gelowige se lewe te beskryf, dui die onmiskenbare verwantskap tussen 

die twee gestaltes van liturgie aan . 

Die ondersoekveld van die navorsing fokus op die liturgie van die tempel. Daar word onderskei 

tussen korporatiewe tempel-liturgie en die liturgie van die individuele gelowige se lewe as 

tempel van die Heilige Gees. Die gelowige, as tempel van die Heilige Gees, beoefen liturgie in 

die spervuur van die sondige wereld . 

Die navorsing het gepoog om die volgende vraag te beantwoord : Watter praktyk-teoretiese 

merkers kan saamgestel word uit die bevindinge van 'n omvattende ondersoek, vanuit die Skrif 

en ander wetenskappe, na die bemagtigingsimpak van die praksis van die korporatiewe 

erediens-liturgie om: 

);:> gelowiges toe te rus en te mobiliseer vir die liturgie van die individuele geloofslewe om, 

);:> deur die liturgie van die geloofslewe, daagliks tekens van die koms van die Koninkryk op 

te rig. 
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Abstract 

Liturgy should consciously have in mind the transformation of the world , as we know it. 

Sweet (1999:58) remarks: "If there is darkness, the blame should be attached where it belongs; 

not to the world that is dark, but to the church that is failing to provide the light". 

This research proposes that it is in particular the calling of the individual believer to work 

towards the transformation of society, however, the latter is not practiced effectively in the world , 

the reason mainly being that corporate liturgy does not prepare and equip believers for the 

liturgy of daily living. 

The identity crisis in the church is believed to be cause for the aforementioned lack of efficient 

empowering . At the foundation of the churches' identity crisis is a distorted world view, which is 

further strenghtened by contextual factors in society. 

This state of affairs can be turned around if corporate liturgy implements necessary adjustments 

needed to mobilize and equip believers. 

Paul 's use of the temple metaphor to define both corporate- and individual liturgy, points to the 

clear relationship between the two spheres. Believers are the temple of the Holy Spirit and 

exercise liturgy as they encounter a fallen and sinful world. 

This study seeks to answer one important question: Which practice-theoretical markers can be 

discerned, through comprehensive research of Scripture and other disciplines, to maximise the 

impact of corporate liturgy in order to : 

• effectively equip individual believers, to 

• erect signs of God's coming Kingdom everyday as the liturgy of life. 
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Hoofstuk 1: Agtergrond en motivering 

Sleutelwoorde: liturgie; korporatiewe erediens; post modernisme 

1.1 lnleiding 

In hierdie navorsing word ondersoek ingestel na die impak van die liturgiese gebeure in die 

korporatiewe erediens om gelowiges te bemagtig en mobiliseer vir die liturgie van die 

individuele geloofslewe of sogenaamde markplein. 

Die verwesenliking van die kerk se missionale verantwoordelikheid in 'n steeds veranderende 

wereld plaas sander twyfel druk op en uitdagings aan die liturgie van die korporatiewe erediens 

sowel as die liturgie van die individuele geloofslewe. 

In die Ou Testament, maar veral in die Nuwe Testament, word daar bepaalde liturgiese 

verwagtinge en moontlikhede ten opsigte van die korporatiewe erediens gestel. Dit het 'n impak 

op die toerusting van die gelowige vir die liturgie van die lewe. Dit is juis op die terrein van die 

liturgie van die lewe waar die gelowiges daagliks tekens van die koms van die Koninkryk moet 

oprig . Paulus se siening van die gelowige as "tempel van die Heilige Gees" (1 Korintiers 3 en 6) 

het konkrete implikasies vir die liturgie van die individuele geloofslewe. 

Daar moet eerstens nagedink word oar die reikwydte van die begrip liturgie en daarna moet 

besin word oar die impak van Paulus se uitsprake op die praksis van beide liturgiee. Rig lyne 

moet neergele word vir die teologies verantwoordelike begronding en integrering daarvan. 

Enkele verdere fasette wat ter sprake kom in hierdie navorsing oar die praksis van die liturgie 

is die impak van onder andere die postmoderne denkwyse op die geloofsgemeenskap, vorming 

van aanbiddingspraktyke, rol en plek van metafore, simboliek en rituele. 
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1.2 Agtergrond en probleemstelling 

1.2.1 Agtergrond 

Verskeie eietydse realiteite en vraagstukke gee aanleiding tot hierdie akademiese verkenning 

van die liturgiese impak op die geloofslewe van die individu . 

Eerstens bring die nuwe tydvak wat veral in die Westerse wereld aangebreek het en as die 

postmodernisme bekend staan, buitengewone verandering vir die praksis van die geloofslewe 

op individuele en korporatiewe vlak. Die onrustigheid met algemeen aanvaarde waarhede, 

strukture, eertydse manifestasies van gesag en beheer, asook individualiteit van die mense is 

hier op die voorgrond (Fick, 2010:272-27 4 ). Post-modernisme be·1nvloed elke 

samelewingsverband, ook die kerk en haar missie op aarde. 

Tweedens beleef die kerk in die bree, maar ook in haar plaaslike gestalte, eietydse uitdagings. 

Onstellende verlaging in lidmaatgetalle, meelewing en betrokkenheid, die stryd om oorlewing 

van eens welvarende gemeentes, ensovoorts, is van die sake wat toeloe noop om ernstige vrae 

te vra oor die volhoubaarheid van die huidige gemeentelike lewe en praktyk (Joubert en 

Niemandt, 2012:3). 

'n Derde faktor wat aanleiding gee tot hierd ie verkenning is die oenskynlike onvermoe van die 

kerk, in die uitdrukkingsvorm van die plaaslike gemeente, maar ook uiteindelik in die 

uitdrukkingsvorm van die individuele gelowige om sy leefwereld betekenisvol te impakteer teen 

die agtergrond van sy missionale verantwoordelikheid . Niemand (2007: 12) beweer: "Die invloed 

van Christelike Kerke in Westerse lande is op 'n laagtepunt - miskien die laagste in die 

geskiedenis". Jansen van Rensburg (2011 :77) is krities oor hierdie standpunt van Niemand. Dit 

bly egter 'n aktuele vraag : Het die kerk en alles wat sy verteenwoordig in 'n hoe mate 

ongeloofwaardig , irrelevant en selfs onwelkom geword in 'n veranderde wereld wat op elke 

terrein uitdagings aan die kerk stel? 

Tydens modernisme was voorgeskrewe deelname aan die liturg ie van die korporatiewe 

byeenkoms die vernaamste uitdrukking van die geloofslewe. Dienswerk was die taak van 

betaalde amptenare of akademies gekwalifiseerde personeel. 

Gelowiges as tempel van die Gees moet opnuut hul roeping as navolgers van Christus opneem 

in hierd ie postmoderne era deur die praksis van die liturg ie van die lewe. Die voorbeeld en 
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ervaring van aanbidding in die praksis van die liturgie van die korporatiewe byeenkoms 

bemagtig gelowiges vir hierdie roeping. 

In hierdie navorsing sal gepoog word om met verwysing na veral Paulus se gebruik van die 

tempel metafoor, riglyne te vind wat aan gelowiges leiding kan gee aangaande hul roeping in 

die alledaagse lewe (tempel as permanente persoonlike inwoning van die Heilige Gees) vanuit 

die korporatiewe gebeure op Sondae. 

Die skopus van hierdie navorsing is dus om te definieer wat tydens die korporatiewe erediens

liturgie moet gebeur wat inhoud , betekenis en momentum kan verleen aan elke individuele 

gelowige vir die liturgie van die lewe. Uiteraard sal begrippe soos modernisme, sekularisasie, 

postmodernisme, ensovoorts, verken moet word. 

1.2.2 Probleemstelling 

Die uitdaging aan die Kerk deur al die eeue is om relevant te wees binne die konteks van die 

samelewing, sodat die Koninkryk van God al hoe meer sigbaar sal deurbreek (Matteus 10:7; 

12:28). God se opdrag aan die Kerk bly deur al die eeue steeds om te verkondig en te 

demonstreer dat die Koninkryk van God gekom het (Matteus 28:19-20; Luk 9). 

Heyns (1 977:23) stel dat die kerk se taak tweeledig is: "die kerk is die burgers van die Koninkryk 

wat tot lof van die Koning en onder leiding van die ampte (a) die seeninge van die Godsryk 

liturgies-kulties beleef en verkondig, en (b) hulle met hiermee verbandhoudende sake besig 

hou." Die kerk kan nie net as "kulties-institutere" (Heyns, 1977:23) of as 'n organisasie beperk 

word nie, maar moet in die wereld sigbaar wees as 'n teken of gestalte van die Koninkryk. Hy 

verduidelik die konsep soos volg : "hoewel 'n teken nie leeg is nie, wys dit in die eerste plek na 

die "betekende" wat in hierdie geval die Koninkryk is." Gelowiges as verteenwoordigers van die 

Koning (Genesis 1: 26) en burgers van die Koninkryk (Lukas 12:32) werk mee om in navolging 

van Christus, (Matteus 10:38) hemelse moontlikhede as aardse realiteite te bemiddel en te 

vergestalt, om sodoende saam met God wat bo-natuurlik werk, die hemelse Koninkryk op aarde 

te vestig . 

Die mobilisering van gelowiges om hierdie opdrag uit te voer, bly egter steeds 'n uitdaging 

(Matteus 9:37). Volgens Sweet (2001 :24) sal die kerk drastiese aanpassings moet maak om 

volhoubaar 'n stem te laat hoor in hierdie vinnig veranderende samelewing. Hy vra of die kerk 

blind is vir die wereld waarin sy kerk moet wees, of die tekens van die tye misinterpreteer? Het 

teoloe en kerkleiers die kerk gefaal deur nie die realiteite van die huidige konteks korrek te 

3 



interpreteer nie? Hy beskryf hierdie taak van definiering as die eerste en belangrikste taak van 'n 

leier. Hoeveel kerkleiers is op die kortlys van mense wat die wereld verander? Is kerkleiers 

vandag hoegenaamd op enige lys van agente van verandering of is kerkleiers eerder bewakers 

van die tradisie of die status quo? Ander teoloe, asook skrywers van populere literatuur soos 

Barna (2006); Bell (2005); Gibbs en Coffey (2001 ); Joubert, et al. (2007); Keifert (1992); Keifert 

(2007); Mc Neal (2003); en Niemandt (2007), skaar hulle by Sweet deur 'n dringende oproep 

aan die Kerk om in die huidige konteks relevant te wees. 

Heitink (1999:25) beskryf die onlosmaaklike interafhanklikheid tussen die praksis van geloof en 

die praksis van die samelewing: "Doing theology is rooted in the praxsis of fa ith , church, and 

Christianity in the context of a changing society." Die woord 'praksis' word gemunt om teorie en 

praktyk in een term te verwoord. Die term is breer as praktyk. Praksis verwys ook na 

onderliggende teorie omdat dit norme, waardes en beginsels omvat (Heitink, 1999:9). 

Volgens Heitink (1999:154) moet die praksis van geloof (praksis-g) uiting vind en invloed 

uitoefen in die praksis van die huidige samelewing (praksis-s). Hoewel die twee nou verwant is, 

mag daar ook spanning bestaan tussen praksis-g en praksis-s. Praksis-g kan nie sander 

praksis-s bestaan nie en praksis-s sal nooit sy voile potensiaal bereik sander praksis-g nie. 

Praksis-s be"lnvloed die vorm en impak van praksis-g. Hierdie onophoudelike interaksie vorm 'n 

hermeneutiese spiraal wat begin in praksis-s: 'n ervaring in die samelewing lei mense tot 

nadenke oor huidige geloofsuitsprake (en praktyke) wat dan heroorweeg word in die lig van die 

Bybel. Die insig wat hieruit bekom word, lei tot kritiese denke en herbesinning oor die huidige 

praksis-g. 'n Vars 'teorie' word gevorm wat veranderde gedrag inisieer en 'n nuwe praksis-s tot 

gevolg het wat verdere vrae laat ontstaan, wat weer lei tot nadenke. 

Ondersoek mag aantoon dat daar 'n dichotomie of diskrepansie bestaan tussen teorie en 

praktyk in die geloofspraksis, en 'n oneweredigheid in die ontplooiing van die hermeneutiese 

spiraal. Dit mag die vraag laat ontstaan of hierdie uitdaging grotendeels veroorsaak word deur 

'n leemte in die bemagtigingsimpak van die korporatiewe erediens liturgie op die liturgie van die 

lewe (aanbiddingshandelinge van die indiwiduele gelowige). 
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1.3 Stand van navorsing 

1.3.1 Relevante navorsingsbydraes 

Met behulp van Sabinet en Lexis Nexus is 'n soektog op elektroniese databasisse geloods om 

die stand van navorsing met betrekking tot die invloed van erediens-liturgie op die bemagtiging 

van lidmate vir die liturgie van die lewe te bepaal. 

Verskeie voltooide navorsingsbydraes aan Suid-Afrikaanse Universiteite sny fasette van die 

saak aan. Vanuit die missiologie fokus navorsingsbydraes in die verband op identiteitsvorming 

en gemeente-ontwikkeling (Skead, 2009; Ungerer, 2010). Prakties teologiese navorsing 

ondersoek veral 'n postmoderne aanpak van die erediens; (Smit, 2009; Noel, 2007; Beukes, 

2007). Ander relevante bydraes konsentreer op die rol van leiers (Raubenheimer, 201 O; Sparks, 

2007) en mentors (Van der Westhuizen, 2009) om lidmate toe te rus vir hulle taak in die wereld , 

asook die vorming van ampsbegrip (Jones, 2010) en identifisering van roeping (Scott-Wilson, 

2009). 

Relevante temas uit voltooide navorsingsbydraes aan internasionale universiteite sluit in : 

Definiering en beskrywing van liturgie as leefwyse wat die gemeenskap impakteer en 

transformeer. 

The practice of being : Liturgy as concrete philosophy (Davis, 2006). Incarnation: Arts-based 

research for personal and societal health, growth , and transformation (Elliott, 2008); The church 

and work: A study of the ecclesiological grounding of good work (Sweeden, 2011 ). Street signs: 

Toward a missional theology of urban cultural engagement . (Leong, 2011 ) .. 

~ Definisieverruiming wat die noodsaaklikheid van vernuwing van ekklesiologie 

binne die tydsgees beklemtoon 

From "this is my body" to the church in the twenty-first centu ry: The last supper as the decisive 

moment and criterion of a renewed ecclesiology (Glaser, 2011 ): Digital media at the service of 

the word : What does internet-mediated communication offer the theology of revelation and the 

practice of catechesis? (Zsupan-Jerome, 2011 ); New life church, springfield, missouri : A case 

study in postmodern ministry (Smallwood, 2005). 
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);:> Vorming van spiritualiteit 

Identity to praxis: Parish narrative as liturgical bricolage (Grusell , 2010) . Living spiritual praxis: 

Foundations for spiritual formation program development (Kyle, 2011 ). 

);:> Die rol van ervaring as deel van die toerustingsproses 

Students as designers of their own life curricula : The reconstruction of experience in 

education (lzuegbu , 2008). 

);:> Uitkomsgebaseerde liturgie 

Communally co-creative worship: Nurturing spiritual community through formative liturgies 

(Hayes, 2008). 

);:> Die rol en impak van metafore en rituele in die toerustingsproses 

Giving scripture its voice: The tensive impertinence of the literal sense of the pericope, 

metaphorical meaning-making, and preaching the word of God (Langknecht, 2008). Learning 

through rituals: Educational roles of rituals in the process of affirmation and transformation of 

congregational identity (Son , 2008). 

1.2.3.2 Behoeftebepaling vir nuwe navorsing 

Bogenoemde navorsing beklemtoon slegs enkele fasette van bemagtiging van gelowiges vir 

hulle roeping om God te verteenwoordig deur 'n lewe van aanbidding in die wereld (tempel

liturgie). Die verhouding en interaksie tussen die korporatiewe ered iens-liturgie en liturgie van 

die lewe (tempel-liturgie) in 'n post-moderne samelewing is nag nie na behore nagevors nie. 

Heitink (1999: 309) verklaar tereg : " .. . the domain of religion and society is the most neglected 

area in practical theology". 

1.3 Oorkoepelende navorsingsvraag 

Watter praktyk-teoretiese merkers kan saamgestel word uit die bevind inge van 'n omvattende 

ondersoek vanuit die Skrif en ander wetenskappe na die bemagtigingsimpak in die praksis van 

die korporatiewe erediens-liturgie om: 
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);:> gelowiges toe te rus en te mobiliseer vir die liturgie van die individuele geloofslewe 

);:> deur die liturgie van die geloofslewe daagliks tekens van die koms van die Koninkryk op 

te rig. 

Verdere vrae: 

);:> Watter inligting kan deur empiriese navorsing bekom word oor die bemagtigingsimpak 

van die korporatiewe liturgie op die liturgie van die indiwiduele lewe (tempel-liturg ie)? 

Osmer (2008) se vraag "What is going on?" word hier beantwoord. 

);:> Watter perspektiewe en bydraes bied ander wetenskappe (soos psigologie en 

opvoedkunde) wat ge"lntegreer kan word om aan te dui hoe mense bemagtig kan word 

vir 'n effektiewe tempel-liturgie? "Why is it going on?" (Osmer, 2008) 

);:> Watter perspektiewe vanuit die Skrif werp lig op die bemagtiging en mobilisering van 

gelowiges vir dienswerk? (tempel-liturgie) ("What ought to be going on?" Osmer, 2008). 

);:> Watter invloed kan die betekenisverruiming van relevante teologiese begrippe he op die 

bemagtigingsimpak van liturgie? "What ought to be going on?" (Osmer, 2008). 

);:> Watter bydraes kan ontleen word aan die praktiese teologie ten opsigte van die rol van 

die korporatiewe liturgie op die liturgie van die lewe? "How might we respond?" (Osmer, 

2008). 

);:> Watter praktyk-teoretiese merkers kan voorgestel word vir die inkleding van die 

korporatiewe erediens-liturgie met die doel om aan te toon hoe lidmate mobiliseer en 

bemagtig kan word om tekens van die koms van die Koninkryk in die huidige 

samelewing op te rig deur middel van die liturgie van die lewe? "How might we 

respond?" (Osmer, 2008). 

1.4 Doelstellings en doelwitte 

1.4.1 Doelstelling 

Die oorkoepelende doel van hierdie studie is om die bemagtigingsimpak van die liturgie van die 

korporatiewe erediens op die uitdrukking van die geloofslewe van lidmate (tempel) te ondersoek 
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en die bevindinge te gebruik om praktyk-teoretiese merkers saam te stel vir 'n korporatiewe 

liturgie wat lidmate sal bemagtig om daagliks waar hul hulself bevind, tekens op te rig van die 

Koninkryk as liturgie van die lewe. 

1.4.2 Doelwitte 

Ten einde hierdie doelstelling te bereik word die volgende doelwitte in die vooruitsig gestel: 

1.4.2.1 Doen kwalitatiewe navorsing in die beskrywend empiriese taak om die 

bemagtigingsimpak van die korporatiewe liturgie in die geloofslewe van lidmate te 

bepaal in die huidige praksis. Osmer (2008) se vraag : "what is going on?" word hier 

beantwoord. 

1.4.2.2 Onderskei perspektiewe en bydraes vanuit psigologie, opvoedkunde en toegepaste 

wiskunde wat ge"fnkorporeer kan word om mense effektief te mobiliseer en te 

bemagtig vir die tempel-liturgie. As deel van die interpretasie taak word die inligting 

wat bekom is interpreteer om die redes of oorsake daarvoor te bepaal. "Why is it 

going on?" (Osmer 2008) . 

1.4.2.3 Ondersoek perspektiewe vanuit die Skrif wat lig werp op die bemagtiging en 

mobilisering van gelowiges as ambassadeurs van die Koninkryk in die tempel-liturgie. 

Osmer se normatiewe taak bestaan uit 'n literatuurstudie om die veronderstelde of 

korrekte praksis te beskryf. "What ought to be going on?" (Osmer 2008) . 

1.4.2.4 Beskryf verruimde definisies van relevante teologiese terme ter wille van 'n groter 

liturgiese impak. 

1.4.2.5 Beskryf bevindings vanuit die praktiese teologie met betrekking tot die invloed van die 

korporatiewe erediens liturgie op die liturgie van die lewe. Osmer beskryf die 

pragmatiese taak as die toepassing of aksieplan om die nuwe praksis te 

implementeer. "How might we respond?" (Osmer 2008) . 

1.4.2.6 Stel praktyk-teoretiese riglyne saam vir die inkleding van 'n nuwe korporatiewe 

liturgie wat tot 'n effektiewe lewensliturgie sal lei. "How might we respond?" (Osmer 

2008). 
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1.5 Sentrale teoretiese argument 

Die sentrale teoretiese argument van hierdie navorsing is dat gelowiges deur die liturgie van die 

korporatiewe erediens bemagtig kan word vir die liturgie van die lewe. 

1.6 Metodologie 

1.6.1 Geloofsvertrekpunte van die navorser en die metateoretiese 

invloed wat dit op die aanpak van die navorsingsprojek het 

Hierdie studie word vanuit 'n charismaties-gereformeerde vertrekpunt gedoen. Vanuit hierdie 

charismaties-gereformeerde beskouing word daar enersyds waarde geheg aan die gesag van 

die Bybel wat vir die Christen in leer en !ewe belangrik is, en andersyds aan die werking van die 

Gees in die erediens en in die !ewe van die Christen . 

Volgens hierdie benadering word die Bybel as onveranderende, Gees-ge"fnspireerde Woord van 

God beskou wat gesag het om te onderrig en te leer, tereg te wys, verkeerde standpunte te 

weerle sodat mense heel en volkome toegerus vir elke goeie werk kan wees. (2 Timoteus 3: 16-

17 vrye vertaling) . De Wet (2006: 82) , in sy bespreking van die aanwending van Zerfass se 

handelingwetenskaplike model, beskryf 'n Gereformeerde benadering soos volg : Die Woord is 

selfverklarend en word deur die Gees verlig en geopenbaar. "Openbaring maak perspektiewe 

oop ver bo wat ans bid of dink. ". Vanuit 'n charismatiese benadering word die dinamiese 

werking van die Heilige Gees in en deur mense, om God se Koninkryk op aarde sigbaar te laat 

deurbreek (Theological Terminology Dictionary) in ag geneem. 

In hierdie navorsing sal die primere korrektief op die huidige praksis uit die Skrif gemotiveer 

word. Volgens de Wet (2006 : 82) word Skrifbeginsels nie net gesien as van toepassing op die 

praksis en selfs as oordeel oar die praksis nie, maar as '"n deurbreking van die praksis." "In 'n 

hermeneutiese wisselwerking tussen teologiese perspektiewe, kwalitatiewe navorsing en 

praktykteorie het die Woord die eerste en die laaste se" (De Wet, 2006: 82) . 

1.6.2 Navorsingsmetodiek 

Osmer se model vir prakties-teologiese interpretasie (Osmer, 2008) word vir hierdie navorsing 

gevolg om vanuit die huidige praksis na 'n nuwe praksis te beweeg. 
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Osmer (2008:4) se model vorm 'n hermeneutiese sirkel waarin vier sleuteltake deur die 

navorser uitgevoer word : 

);> 'n beskrywende empiriese taak waar die huidige praksis ondersoek word. ("What is 

going on?") 

);> 'n interpretasie taak waar die inligting wat in stap een verkry is, interpreteer word om die 

redes of oorsake daarvoor te bepaal. ("Why is it going on?") 

);> 'n normatiewe taak bestaan uit 'n literatuurstudie om die veronderstelde of korrekte 

praksis te beskryf. ("What ought to be going on?") 

);> 'n pragmatiese taak vorm die toepassing of aksieplan om die nuwe praksis te 

implementeer. ("How might we respond?") 

1.6.2.1 Die beskrywende-empiriese taak: (Wat is besig om te gebeur?) 

Beskrywend-empiriese navorsing word gebruik om die huidige praksis te ondersoek en beskryf. 

(Osmer,2008:49-50) 

Kwalitatiewe navorsing sal gedoen word deur indiwiduele onderhoude met vrywilligers vanuit 

charismatiese en gereformeerde agtergronde te voer om die impak van die korporatiewe liturgie 

op die liturgie van die lewe te ondersoek. 

Temas en tendense uit die onderhoude sal bydra om die huidige praksis beter te verstaan. 

Die hoeveelheid onderhoude sal afhang van die bereiking van die versadig ingspunt wanneer 

geen nuwe inligting bekom word nie. 

Onderhoude word opgeneem en in harde-kopie-formaat aan 'n onafhanklike dekodeerder 

voorgele om in hoof en subtemas verwerk te word. Hierdie navorsing word gedoen in 

ooreenstemming met die NWU se etiek-komitee se riglyne vir empiriese navorsing. 

Die volgende etiese riglyne soos deur NWU se etiese komitee bepaal , sal deurgaans geld . 

);> Deelname aan die ondersoek is vrywill ig. 
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)>- Deelnemers kan te enige tyd onttrek. 

)>- ldentiteit van deelnemers sal nie bekend gemaak word sander skriftelike toestemming 

nie. 

)>- Alie inligting sal as vertroulik hanteer word. 

)>- Skriftelike toestemming sal verkry word van deelnemers voordat hulle reaksies of insette 

gebruik word. 

)>- Die navorser sal aan deelnemers die aard van hulle bydrae tot die studieterrein 

verduidelik en beskryf hoe ander daarby sal baat. 

)>- Die navorser sal dit duidelik maak dat daar geen finansiele voordeel vir deelnemers of 

die navorser is nie. 

Die resultate van die kwalitatiewe ondersoek sal aan 'n literatuurkontrole blootgestel word om dit 

verder te bevestig of aan te vul. 

1.6.2.2 

word?) 

Die interpretasie taak: (Hoe kan die huidige praksis verstaan 

Osmer maak gebruik van insette vanuit relevante literatuur om die huidige praksis te 

interpreteer en verklaar (Osmer, 2008:50). Die resultate en tendense wat in die kwalitatiewe 

ondersoek identifiseer is, sal hier herinterpreteer word deur dit krities te beoordeel aan die hand 

van beginsels wat in die normatiewe taak identifiseer is. Hier sal veral gebruik gemaak word van 

bydraes uit die psigologie, opvoedkunde, sosiale en mediese wetenskappe om die uitdagings 

van die huidige praksis te verstaan, gapings te identifiseer en uitkomste te formuleer. Osmer 

bied drie sleutels vir die interpretasieproses naamlik: 

)>- onderskei die uitdaging of probleme in die praksis van die lewe, 

)>- interpreteer die praksis deur middel van 'n proses van hermeneutiese interaksie tussen 

teoriee van relevante wetenskappe. 
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~ ldentifiseer en beskryf die redes vir gapings of tekorte in die praksis en die relevante 

morele implikasies voordat praktyk-teoretiese merkers geformuleer word om die 

uitdagings in die praksis aan te spreek. 

Die tendense wat in die beskrywende taak onderskei is, sal deur middel van interdissiplinere 

dialoog krities bespreek word in verhouding tot die beginsels wat in die normatiewe taak beskryf 

is. 

1.6.2.3 Die normatiewe taak (Wat behoort te gebeur?) 

Osmer beskryf die normatiewe taak as 'n proses van profetiese onderskeiding om die Woord 

van God op die spesifieke situasie in die praktyk toe te pas. Dit vind plaas in drie stappe 

naamlik teologiese interpretasie, etiese reflektering en onderskeiding van 'goeie praktyk'. 

Teoretiese en etiese norme, ten opsigte van die liturgie van die korporatiewe erediens en die 

liturgie van die lewe, sal saamgestel word deur eksegese van toepaslike Skrifgedeeltes en 'n 

literatuurstudie van teologiese materiaal: 

~ Die grammaties-historiese metode (Jordaan et al , 2011 :225-258) sal gebruik word om 

sekere toepaslike Skrifgedeeltes te ondersoek. 

~ "n Literatuurstudie van relevante materiaal sal gedoen word om teologiese en etiese 

beginsels te formuleer wat van toepassing is op die spesifieke studieveld . Semantiese 

woordeboeke en onlangse teologiese literatuur sal geraadpleeg word vir 

definisieverruiming van relevante konsepte in terminologie wat betrekking het op die 

probleemstelling . 

Resente werk sal geraadpleeg word en daar sal op verantwoordelike wyse by die reels van 

literatuurstudie gehou word soos deur Mouton (1990: 197-201 ) beskryf is. 

1.6.2.4 Die pragmatiese taak: (Wat moet gedoen word?) 

Die pragmatiese taak (Osmer, 2008:176) bestaan uit die formulering van strategie vir die 

oplossing van die probleem wat in die empiries-beskrywende taak formuleer is. Hier sal 'n 

paging aangewend word om die normatiewe beg insels toe te pas op die tendense en gapings 

wat in die huidige praksis identifiseer is om 'n moontlike nuwe praksis te genereer. Praktyk-
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teoretiese merkers sal saamgestel word vir 'n moontlike nuwe praksis om gelowiges te bemagtig 

vir die liturgie van die lewe. 

1. 7 Verklaring van konsepte 

Konsepte is die simboliese konstruksies waardeur 'n mens die werklikheid klassifiseer of 

kategoriseer. Dit kan ook gesien word as die vakkies waarin ongestruktureerde empiriese 

ervaring georden en gesistematiseer word . 

"Konsepte is dus die primere instrumente of gereedskap waardeur die mens die werklikheid in 

die greep (van sy verstand) kry." (Mouton , 1990:128). 

Begrippe kan idiosinkraties (subjektiewe konnotasies) (ibid , 1990:129) gebruik of beoordeel 

word om persoonlike teoretiese voorkeure of standpunte weer te gee. Ter wille van effektiewe 

kommunikasie is dit egter belangrik om dieselfde of gedeelde konnotasies te heg aan spesifieke 

begrippe binne 'n studieveld . Die tradisionele gebruik van woorde of begrippe kan die 

oorspronklike betekenismoontlikhede daarvan mettertyd versluier sodat die impak verlore gaan. 

Definisieverruiming is dan noodsaaklik om begrip in die volksmond te herstel en die gewenste 

impak en veranderde gedrag of reaksie wat daaruit voortspruit te verseker. 

In die bestudering van menslike gedrag en die impulse wat gedrag stimuleer of bepaal , 

beklemtoon Mouton dat begrip gedrag be"fnvloed. "Menslike rasionaliteit manifesteer in die 

produkte van menslike handelinge" (Mouton, 1990:80). Die gevolgtrekking kan dan gemaak 

word dat gedrag eers kan verander wanneer begrips- of definisieverruiming plaasgevind het. 

Definisieverruiming van enkele terme wat noodsaaklik is vir hierdie navorsing : 

Liturgie: 

Tradisionele verstaan van die term word deur Deist (1984) soos volg beskryf: "The prescribed 

form and order of the acts to be performed at a public religious ceremony, eg the rituals for 

celebrating the eucharist, and the sequence of votum, song , prayer, sermon , etc constituting a 

church service" (Deist, 1984: 145). 

Etimologiese ontleding : Die woord liturgie het sy oorsprong uit Grieks (f..moupyfa) "(public 

function (as priest ("liturgy") or almsgiver) : -ministration (-try) , an assignment or role in serving 

ministry, service"; (Romeine 15:27; Filippense 2:30) (Louw & Nida, 1988:461 ); en is 'n 
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samestelling is van .>-.a6<; (laos) [mense] en £pyov (ergon) [werke] . Ander verbuigings en 

verwante woorde wat betekenisimplikasie het, is : "_>..mp£uw (latreuo) to minister (to God), that 

is , render religious rites: serve, do the service, worship"; (Handelinge 7:7) (Louw & Nida, 

1988:533). 

Verruimde definisie: Volgens bogenoemde ontleding dui die term op alle aanbiddingshandelinge 

van die gelowiges binne en buite die korporatiewe erediens. Die spektrum en inhoud van 

aanbiddingshandelinge sal ondersoek en omskryf word. In hierdie studie sal onderskei word 

tussen die liturgie of aanbiddingshandelinge van die korporatiewe erediens en die uitvloeisel of 

vervulling daarvan in aanbiddingsdade van die gelowige in die liturgie van die lewe. 

Post modernisme: 'n Wereldbeeld wat tans beskryf word aan die hand van die elemente van die 

vorige era waarvan mense hulself in die nuwe era distansieer. Vir die doel van die studie sal 

Smith (2008:108-110) se vergelykende ta be I ge·1ntegreer word om aan te dui hoe die huidige 

samelewing tans verskil van die pre-modernisme en modernisme wat agtergelaat word . 

Tempel: die gelowige as permanente woning van die Heilige Gees (1 Korintiers 3:16-17; 6:19-

20) waar aanbiddingshandelinge daagliks uitgevoer word as liturgie van die lewe. 

Markplein: "The public square is the place where cultures and theological perceptions meet -

and this encounter will be, and has to be, in a liturgy of the marketplace" (Wepener, 2008:208). 

1.8 Hoofstukindeling 

1. lnleiding en probleemstelling 

2. Beskrywend empiriese taak om die uitdagings in die huidige liturgiese praksis te beskryf 

3. lnterpretasie taak of hermeneutiese interaksie tussen verskillende wetenskappe om die 

rol en invloed van die korporatiewe erediens op die bemagtiging van indiwidue te 

motiveer 

4. Formulering van normatiewe beginsels vir die bemagtiging van gelowiges vir die liturgie 

van die lewe as tempel-liturgie. 

5. Strategiese taak om die kenn is wat deur die navorsing ingewin is op die huidige 

liturgiese praksis toe te pas vir 'n moontlike nuwe liturgiese praksis. 
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1.9 Skematiese voorstelling 

Probleemstelli ng Doelstellings en doelwitte Metodologie 

Hoe moet die huidige Om beskrywend-empiriese Beskryf die huidige liturgiese 

liturgiese praksis verstaan navorsing te doen om die praksis deur die konteks, situasie 

word uitdagings, aanleidende oorsake en episodes beskrywend-empiries 

en verwante faktore in die huidige te ondersoek. 

liturgiese praksis te beskryf 

Watter nuwe inligting kan Om kwalitatiewe navorsing te Maak gebruik van individuele 

bekom word deur empiriese doen om die bemagtigingsimpak onderhoud- veering om die 

navorsing? van die korporatiewe liturgie op ervaring van 

die geloofslewe van lidmate te bemagtigingsimpak van 

bepaal in die huidige praksis. korporatiewe liturgie te bepaal. 

die 

die 

Watter perspektiewe en Om perspektiewe en bydraes Ondersoek uitsprake vanu it die 

bydraes bied ander vanuit ander wetenskappe te sosiale wetenskappe wat 'n 

wetenskappe op die onderskei wat ge·fnkorporeer kan bydrae kan !ewer om mense te 

mobilisering en bemagtiging word om mense effektief te bemagtig en te mobiliseer. 

van mense? mobiliseer en te bemagtig vir die 

tempel-liturg ie. 

Watter perspektiewe vanuit Om perspektiewe vanuit die Skrif Doen eksegese van relevante 

die Skrif werp Jig op die te ondersoek wat Jig werp op die Skrifgedeeltes vanuit die Ou en 

bemagtiging en mobilisering bemagtiging en mobilisering van Nuwe Testament deur middel van 

van gelowiges vir die gelowiges om tekens van die hoofsaaklik die grammaties-

tempel-liturgie? koms van die Koninkryk op te rig historiese metode. 

deur die liturgie van die lewe. 

Watter invloed kan die Om die verruimde definisies van Beskryf verruimde definisies van 

betekenisverruiming van relevante teologiese terme te relevante teologiese begrippe aan 

relevante teologiese beskryf ter wille van 'n grater die hand van semantiese 

begrippe he op die liturgiese impak. woordeboeke en teologiese 

bemagtig ingsimpak 

liturgie? 

van literatuur. 
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Watter bydraes kan ontleen Om bevindinge vanuit die Ontleen bydraes vanuit prakties

word aan die praktiese praktiese teologie met betrekking teologiese uitsprake wat lig werp 

teologie ten opsigte van die tot die invloed van die op die moontlike invloed van die 

rol van die korporatiewe korporatiewe liturgie op die korporatiewe liturgie op die 

liturgie op die liturgie van liturgie van die lewe te beskryf. liturgie van die lewe. 

die lewe? 

Watter praktyk-teoretiese Stel praktyk-teoretiese riglyne lnkorporeer inligting wat deur 

riglyne kan voorgestel word saam vir die inkleding van die bogenoemde navorsing bekom is 

vir die inkleding van die korporatiewe liturgie met die doel om riglyne saam te stel vir die 

korporatiewe liturgie met die om lidmate te mobiliseer en te moontlike inkleding van 'n 

doel om lidmate te bemagtig as ambassadeurs van korporatiewe liturgie wat 

mobiliseer en te bemagtig God in die liturgie van die lewe. bemagtig . 

vir die liturgie van die lewe? 
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Hoofstuk 2: Die beskrywende-empiriese taak 

Wat is besig om te gebeur? 

In hierdie hoofstuk word 'n paging aangewend om die huidige liturgiese praksis (teorie en 

praktyk) te beskryf om moontlike leemtes sowel as die oorsake en implikasies daarvan te 

onderskei. 

Osmer (2008) verwys na hierdie eerste stap in die hermeneutiese proses as priesterlike luister. 

Die doel met hierdie stap in die navorsingsproses is om die ware toedrag van sake te 

ondersoek deur middel van empiriese navorsing. Gapings of tekorte of herhalende temas wat 

na vore kom in die navorsing, moet toegelig en beskryf word. Osmer (2008:49-50) onderskei 

tussen onafhanklike insidente (episodes), die toestand of situasie (breer patrone, stand van 

sake en verwante verhoudings) en die konteks waarin die insidente plaasvind. 

2.1 lnleiding 

Die oorkoepelende doel met die kwalitatiewe navorsing is om kennis in te win oor die huidige 

praksis (teorie en praktyk) van die liturgie van die korporatiewe erediens, sowel as die praksis 

van die liturgie van die lewe. Die spesifieke doel met die kwalitatiewe navorsing is om die 

bemagtigingsimpak van die erediensliturgie op die liturgie van die lewe te ondersoek. Paulus se 

verwysing na gelowiges, beide individueel en korporatief, as die tempel van God (1 Korintiers 3 

en 6) dui 'n duidelike verwantskap tussen die twee gestaltes van die tempel aan en lei tot die 

vraag na die verwagte ooreenkomste in gedrag of handelinge om gestalte te gee aan die 

beweerde identiteit. 

Die kerk "ekklesia" as uitgeroepenes, bestaan eerstens tot verheerliking van God asook die 

opbou van medegelowiges, maar beslis ook ter wille van God se sending (missio Oet) in die 

wereld . As deel van God se sending word die kerk eers uitgeroep en afgesonder, en dan in die 

wereld in gestuur as God se verteenwoordiger (1 Petrus 2:9) . 

Die missionale opdrag (missio Oet) beskryf nie net die taak van die kerk (korporatief en 

individueel) nie, maar veral haar identiteit (Kritzinger, 1988: 107) wat verwerf is deur die 

versoeningswerk van Christus. Soos God geken word aan sy gerigtheid op die mensdom, moet 

die kerk se missionale identiteit in haar karakter en handelinge sigbaar wees. Bosch (1991 :390) 

het veral die kerk se missio Oei karakter beklemtoon as die rede en die doel vir haar bestaan. 

17 



Die opdrag aan die kerk, korporatief en individueel, is om deur hulle leefwyse (liturgie van die 

lewe) getuie te wees van die versoeningswerk van Christus (Mark 16: 15-17). 

Die tempo waarteen die deurbrekende Koninkryk sigbare gestalte aanneem en veld wen is 

egter nie genoegsaam om weerstand te bied teen die tempo waarteen die wereldse koninkryke 

in die samelewing vestig nie. Die kerk, korporatief en in die gestalte van die individuele 

gelowige, behoort produktief weerstand te bied teen die aanslae wat verweer in die hand werk 

deur 'n alternatiewe leefstyl te demonstreer as lewensliturgie. Dit is die taak van die kerk as 

instansie en as organisme, om gelowiges toe te rus, te bemagtig en te mobiliseer vir so 'n 

leefwyse. 

Die voorlopige hipotese waarop navorsingsprobleem baseer is, is dat gelowiges nie voldoende 

toegerus en bemagtig is vir hierdie taak of roeping nie. 

2.2 Strategiese benadering 

In die beskrywend-empiriese ondersoek word gefokus op spesifieke episodes of gebeure, die 

situasie waarbinne die episodes of insidente plaasvind , en die sosiale sisteem wat die 

raamwerk of konteks vir die ontplooing van die gebeure vorm. 

Om die doelwitte van hierdie navorsing te bereik, word die volgende benadering gevolg: 

• die verwagte Bybelse uitkomste van die korporatiewe en individuele liturgiee (episodes) , 

• die interafhanklikheid van die korporatiewe en individuele tempel (situasies), en 

• die invloed van die kontekstuele uitdagings op beide (konteks) word ondersoek en 

beskryf om 'n omvattende werklikheidsbeskouing te verseker. 

2.3 Navorsingsplan 

Die beskrywende-empiriese taak val in twee dele uiteen. Eerstens word die uitdagings van die 

huidige liturgiese praksis in die samelewing as situasie en konteks beskryf deur middel van 'n 

literatuurstudie, en daarna kom die teks van kontemporere lewens ('episodes'; "living human 

documents"; Osmer, 2008:50) ten opsigte van liturgie, met behulp van 'n kwalitatiewe 

ondersoek onder die soeklig . 
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2.4 Die beskrywende taak 

In hierdie gedeelte word 'n paging aangewend om die situasie en konteks van die huidige 

liturgiese praksis (teorie en praktyk) te beskryf om moontlike leemtes of uitdagings, sowel as die 

oorsake en implikasies daarvan te onderskei. Die huidige stand van sake, breer patrone wat 

moontlik identifiseer word sowel as verwante sake en verhoudings word ondersoek om 'n ware 

beeld van die konteks te kry. Gapings of tekorte of herhalende temas wat na vore kom in die 

navorsing sal toegelig en beskryf word. 

2.4.1 Eksegese van die konteks van die Kerk 

Definiering van die huidige konteks waarbinne die Koninkryk van God gestalte moet aanneem. 

"Contextuality in theology means that the form offaith 's self-understanding is always 

determined by the historical configuration in which the community of belief finds 

itself It is this world which initiates the questions, the concerns, the frustrations and 

alternatives, the possibilities and impossibilities by which the content of the faith 

must be shaped and reshaped, and finally confessed. Conscious and thoughtful 

involvement of the disciple community in its cultural settings is thus the condition 

sine qua non of its right appropriation of its theological discipline." (Hall, 1989:84) 

Die toestand van die wereld vandag word deur sommige leiers vanuit die samelewing in 

hiperboliese taal beskryf soos aangedui sal word. Een van die legio redes vir hierdie taalgebruik 

is sekerlik om reaksie te ontlok maar wanneer die werklike noodtoestand van die wereld in 

oenskou geneem word, regverdig dit waarskynlik die woordkeuse. Onder leiding van redakteur 

Stephan Joubert (2007), beweer internasionale kerkleiers dat die huidige wereld 'n kategorie vyf 

storm trotseer. Terreur, vigs, werkloosheid , armoede, oorloe, regstellende aksie, desperaatheid, 

bedrog, korrupsie en kerkloosheid is maar 'n paar simptome van 'n wereld wat onderwerp word 

aan 'n sogenaamde perfekte storm. "Hierdie storm bedreig nie net 'n paar state nie, maar helaas 

die hele wereld , en net diegene wat saam met God die oog van die storm tegemoet gaan, het 'n 

kans om dit te oorleef'. Ander teoloe beskryf die aanslag op die wereld as 'n aardbewing 

(Niemandt, 2007); tsoenami (Sweet, 1999:17); of revolusie (Barna, 2006). 

Niemandt (2007:9) groepeer die stukragte van die storm in drie groepe naamlik 

postmodernisme, post Christendom en globalisering . Sekularisasie behoort ook hierby ingesluit 

te word . 
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Elkeen van die stormdrywers word vervolgens oorsigtelik beskryf om die kulturele landskap of 

konteks van die kerk te definieer. 

2.4.1.1 Sekularisasie 

Toenemende versekularisering van die samelewing noop die kerk om ernstige vrae te vra oor 

haar identiteit en rol. In 'n sekulere samelewing word die sosiaal , polities en maatskaplike areas 

as publieke terrein beskou en moet daarom godsdienstig neutraal benader en bedryf word . Die 

geloofslewe en die uitlewing daarvan word daarteenoor al hoe meer as 'n private 

aangeleentheid beskou (Brand , 2007:386; De Vries, 1995: 177; Olivier, 2009: 10). 

Vir die afgelope 2000 jaar het die kerk gesag gehad om waardes en norme daar te stel wat aan 

die samelewing sin en betekenis verleen het. Sweet (2000: 18) verwys na Pieter Berger, 

bekende filosoof, wat in 1967 hierdie funksie beskryf het as die daarstelling van 'n oorhoofse 

geestelike koepel wat sin en betekenis verleen aan die samelewing . Daardie koepel het 

bestaan uit 'n oorhoofse waardesisteem wat daargestel is deur die gesag van 'n instansie soos 

die kerk, teologiese standpunte, en amptelike strukture wat etiese beginsels selfs deur 

wetgewing implementeer het. Onder die erkende gesag van hierdie koepel , is 'n samelewing 

gekonstrueer met waardes en norme wat deur die meeste mense nagevolg is, sander om dit te 

bevraagteken (Niemandt, 2007: 15). Gelowiges was oenskynlik tu is te midde van 'n stelsel wat 

namens hulle vooruit gedink en besluit het. Die kerk as paternalistiese instelling is bykans 

klakkeloos nagevolg en ondersteun . . 

Ook in Suid-Afrika het die kerk mag en invloed gehad om kultuur te skep en die vorming van die 

samelewing te be"lnvloed deur "morele keuses deur die staat op mense af te dwing" (Niemandt, 

2007:14). Apartheidswetgewing wat deur kerkleiers onderskryf is en die sensuurwette wat in 

Suid Afrika gegeld het, is maar twee voorbeelde van vele wat tussen twee pole van uiterstes op 

die kontinuum aangedui kan word . 

Niemandt (2007:14) se woordkeuse kan die indruk skep dat individue onder dwang morele 

lewenskeuses gemaak het en dit mag 'n eensydige standpunt wees. Die moderne tydsgees 

waartydens gesag berus het op kennis en wetenskaplike bewyse het eerder daartoe bygedra 

dat uitsprake deur die kerk en staat as betroubaar beskou en daarom grotendeels slaafs 

nagevolg is. Die koepel of waardesisteem het 'n veilig begrensde ruimte of struktuur geskep 

waarbinne mense met gemak besluite kon maak en keuses uitoefen. Die vraag ontstaan egter 

of dit nie ook soms/ dikwels gelei het tot geestelike onvolwassenheid en 'n onvermoe by 

gelowiges om standpunt in te neem, en te onderskei tussen reg en verkeerd nie. 
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Die proses van sekularisasie en godsdienstige pluralisme waarbinne rasionaliteit , onafhanklike 

denke en individualiteit na vore tree het daardie koepel erodeer. Die kerk verloor gesag en 

invloed en skuif van 'n sentrale magsposisie na die periferie as een van baie stemme en nie 

meer "die algemene geloof van die algemene kultuur" nie (Niemandt, 2007: 15). Hierdie neiging 

word bevestig deur die feit dat die kerk se stem nie noodwendig meer 'n rol speel wanneer 

besin word oor die strukturering van die samelewing nie . Simbolies hiervan is die verdwerging 

van die voorheen sentrale kerkgeboue deur kommersiele wolkekrabbers wat nou meeding om 

die sentrale of leidende posisie in die gemeenskap toe te eien . 

Christiaan Smith ( 1998: 106) beweer dat die verlies aan die oorhoofse waardesisteem 

veranderings in die samelewing en die persoonlike leefwereld van mense te weeg gebring het. 

Alie mense handhaaf nie meer dieselfde (Bybelse) waardes en beginsels nie. Korrupsie , 

oneerlikheid , selfsug en ander onaanvaarbare gedrag vier hoogty en lei tot 'n gebrek aan 

vertroue in die medemens. 

In die post-moderne era wil gelowiges vergoed vir die verl ies aan 'n oorhoofse waardesisteem 

deur die oprigting van ge'lndividualiseerde geestelike sambrele (Sweet, 2000: 11 ). Dit 

onderstreep en versterk die gedagte dat individue hul losgewikkel het van meningsvormers en 

hul eie waarhede ontdek en formuleer - 'n duidelike kenmerk van die sogenaamde post 

Christendom era wat deel uitmaak van die post moderne denkwyse (Jackson, 2011) 

2.4.1.2 Postmodern is me 

Postmodernisme, die tydsgees wat besig is om deur te breek soos 'n aardbewing (Niemandt, 

2007:9) of tsoenami (Sweet, 1999: 17), dra by tot die onsekerheid waarmee die verandering van 

gesagstrukture, of die sogenaamde "changing of the guard" gepaardgaan. (Barna, 2006:42). 

In hierdie liminale of oorgangsfase bevind mense wat voorheen 'n eenvormige 

lewensbeskouing, waardes, geloof gedeel het, hulle nou in verskillende (tyd)sones. Na 

aanleiding van Everett Rogers (1995) se beskrywing van die vyf fases van verandering , kan 

afgelei word dat veral Suid-Afrikaners maar waarskynlik die mensdom, hulle tans in drie 

moontlike tydsones bevind . 

Die eerste groep is die bewakers van die vorige bedeling , wat vashou aan modernisme met 

erkende formele strukture, hierargiese leierskapsmodelle, wetgewing en wetenskaplike bewyse 

van waarheid. 
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'n Tweede groep (waarskynlik die grootste deel van die bevolking) , bevind hulself in die 

oorgangsfase tussen modernisme en postmodernisme. In hierdie sane word die nuwe era 

gedefinieer aan die hand van die elemente van modernisme wat afgele word . Vandaar die term 

'post'-modernisme (Sommige teoloe definieer die era as post-Christendom [vgl. Niemandt, 

2007: 12; Gibbs, 2009)). Nuwe waarhede, beginsels, norme en ideologiee word in hierdie fase 

volgens 'n post-moderne leefstyl geformuleer en mense posisioneer hulself volgens hierdie 

nuwe orientasie. 

Die derde groepering van mense is die aktiviste of voorlopers van die nuwe tydsgees (movers 

and shakers) . Hierdie groep is op die kortlys van mense wat verandering inisieer en hulle 

stempel op die nuwe era afdruk. 

Kerkleiers en teoloe behoort aktief en doelgerig voor te loop in hierdie groep om as teenvoeter 

vir 'epistemologiese nihilisme' (Thacker, 2007:3) op verantwoordelike wyse 'n nuwe 

geloofspraksis te vestig . 

Smit gebruik 'n vergelykende tabel om kontoere te trek en die opkomende of wordende 

wereldbeeld te beskryf. Hy se tereg: " ... omdat postmodernisme 'n wereldbeeld-in-wording is, 

kan mens net rapporteer wat reeds paradigmaties vasgestel is" (2008:107). Dreyer (2006:1295) 

definieer postmoderniteit as 'n reaksie op fondamentalisme wat eie was aan modernisme. 

"Fondamentalisme is begrond in objektiewe waarhede wat tot uitdrukking kom in oorkoepelende 

stelsels en strukture wat die waarhede beskerm en in stand hou. Die proses van legitimering 

van hierdie stelsels gaan gewoonlik gepaard met die uitoefening van mag wat in strukture 

setel." Janse van Rensburg beskryf die fenomeen van postmoderniteit as 'n fokusverskuiwing 

van modernisme se proklamering van bewese waarheid , na 'n soeke na sin binne die konteks 

van elke individu (Janse van Rensburg , 2000:9). 

'n Derde faktor wat die kulturele landskap be"fnvloed is globalisering. 

2.4.1.3 Globalisering dra by tot die wereldkrisis. 

Die invloed van die tegnologiese ontploffing het globalisering tot gevolg en plaas die kerk voor 

nag 'n uitdaging waar lidmate nou deel is van die werelddorp (Dreyer, 2006:1295) en blootgestel 

word aan 'n magdom teoriee en teologiee. 

22 



Die internet het 'n grater impak op die huidige wereld as wat die ontstaan van drukkuns gehad 

het. Tegnologiese vooruitgang en veral die internet het 'n sosiale revolusie veroorsaak wat tot 

gevolg het dat mense op nuwe maniere begin dink, formuleer en kommunikeer. 

Roberts (2007) , in sy boek met dieselfde titel , gebruik die term 'glocalization ' om die omvattende 

wereldwye verbondenheid en interafhanklikheid tussen alle fasette van die samelewing te 

beskryf. Die saamgestelde term demonstreer die beginsel van versmelting van grense wat deur 

die invloed van die internet teweeggebring is en 'n belangrike klemverskuiwing tot gevolg het. 

Wereldgebeure waarvan voorheen net kennis geneem is, soms lank nadat dit afgehandel was , 

het nou 'n onmiddellike, direkte impak selfs op inwoners van afgelee plekke. 

Roberts (2007) se die wereld is nou plat. Persepsies van afstand en verbintenis en interaksie 

het verander. Hier is nou daar, en daar is hier (ibid , 2007: 13). Ewe veel gewig word toegeken 

aan globale en lokale kwessies. 

Via die internet word afstand , tydverskille , grense wat voorheen net deur fisiese reise van 'n 

paar uitverkore bevoorregtes of afgevaardigdes oorbrug kon word , word nou daagliks deur 

mense van alle ouderdomme en portuurgroepe oorgesteek. lnligting het vir almal toeganklik 

geword. Sander uitsondering kan enige iemand 'n meningvormer word , deur by besprekings of 

internasionale debattering betrokke te raak. Waarheid is relatief want dit word deur persoonlike 

ervaring geverifieer. 

Kinders het nie meer volwassenes nodig om inligting te bekom nie. Vir die eerste keer in die 

geskiedenis van die wereld moet ouers vir kinders raad vra. Kinders lewer nou 'n bydrae tot die 

onwikkeling van die samelewing . 

Anne Hird 's (2000:4) se: "Internet Age kids are crossing oceans and continents before they can 

cross the street". 'Teenpreneurs' verdien miljoene op die internet; kinders berokken skade 

soortgelyk aan wat net deur regerings en weermag generaals gedoen kon word in die vorige 

era. 

Die koue oorlog is verby, 'n nuwe wereldoorlog het reeds begin . Dit staan bekend as 'info war' of 

'information warfare' (Sweet, 2001 : 13). Hird 's (2004:4) se kinders kan tot in die fynste 

besonderhede die positiewe en negatiewe eienskappe van karakters uit die filmbedryf of 

mediaspeletjies beskryf maar kyk met dowwe oe wanneer na Bybelfigure soos Daniel , Moses 

en Esther verwys word . 
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Die kerk kan nie bekostig om laer te trek in 'n pag ing om die oorlog vry te spring nie, maar moet 

eerder toetree en verseker dat die Evangelie op relevante wyse verkondig word in die liturgie 

van die korporatiewe erediens en deur die media (Niemandt, 2012:8) . 

Barna (2006:42) lys sewe kulturele tendense wat bydra tot die transformasie van die 

gemeenskap ten opsigte van leefstyl , wereldbeeld en verwagtinge: (1) "Changing of the Guard" 

of wagruiling wat verwys na die gepaardgaande onsekerheid en kwesbaarheid tydens 

verandering van gesagstrukture wat norme en waardes bepaal ; (2) 'n nuwe lewensuitkyk wat eie 

is aan die post moderne era wat hoofsaaklik definieer kan word as 'n uitgangspunt waar 

waarheid relatief is; (3) aflegging van dit waaroor mense nie passievol is nie en dan as 

irrelevant beskou word ; (4) die impak van tegnologie ; (5) egte verhoudings wat deur 

betrokkenheid en omgee gevoed word ; (6) betrokkenheid by en deelname aan die skepping van 

realiteit teenoor die vorige bedeling van passiewe aanvaarding en navolging ; en (7) 'n soeke na 

sin en betekenis. 

Hoewel verskeie ander uitdagings waarskynlik identifiseer kon word om die konteks van die 

Kerk te definieer, word hier volstaan met die afleiding dat die uitdagings van die era kulmineer 

in hoofsaaklik drie tendense naamlik sekularisering , globalisering en postmodernisme. 

Die verhouding tussen die wereld in nood en die kerk as gesant van die Koninkryk kom 

vervolgens onder die soeklig . 

2.4.2 Eksegese van die korporatiewe Kerk 

Keifert (2007) beskryf in sy boek "Ons is nou hier" die uitdaging van die kerk om te verander om 

relevant te wees in 'n post-moderne era as 'n proses van geloofsonderskeiding waar die 

gemeente of Kerk se huidige stand bepaal moet word voordat sy kan aansluit by dit waarmee 

God huidig besig is in die wereld . Definiering van die huidige (toe)stand van die Kerk moet 

volgens Lbsel (2005:634) ook die sosiale relevansie van die korporatiewe liturgie in ag neem. 

Keifert (2007: 18) wys daarop dat die mensdom "inderdaad 'n tyd van epogmakende 

veranderinge" beleef in die verhouding van kerk, evangelie en kultuur. Hy onderskei verskeie 

ingrypende veranderinge onder andere: ingrypende transformasieprosesse in gemeentes, 

gemeentes wat as gevolg van hulle rol in die vestiging van vorige onaanvaarbare ku lture 

uitgerangeer word tot die "dampkring van mag en status" (ibid , 2007:18) dit lei tot 

identiteitsverwarring , onmin en stagnasie. 
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Keifert identifiseer 'n stryd tussen die "openbare steer en die verskeidenheid godsdienstige 

stemme en christene se groeiende interaksie met die burgerlike en openbare lewe" (ibid , 

2007: 19). In sy oproep aan die kerk om relevant te wees beklemtoon hy die feit dat die 

negatiewe elemente of toestande van die huidige tydgees en kultuur nie ontken kan word nie 

maar eerder verreken moet word binne 'n "positiewe, hoopvolle en uitdagende beskrywing van 

ans situasie, naamlik 'n nuwe era van gestuur-wees" (ibid , 2007:19). 

Mc Neal (2003) onderstreep in geen onduidelike terme nie, die dringende noodsaaklikheid vir 

die kerk om aan te pas en drastiese veranderinge te maak om gestalte te gee aan die 

Koninkryk van God in die wereld . Hy beskryf die huidige kerklike kultuur as 'n struktuur sander 

geestelike doel met 'n gebrek aan missionere lewensvatbaarheid (2003:xv). Die kerk se 

verstaan van , en gerigtheid op, die wereld of haar wereldbeeld word as aksieteorie verstaan in 

die misionale opdrag en in die navorsing beskryf as die liturgie van die lewe. 

Mc Neal se die huidige kerklike kultuur word aan die lewe gehou deur "die werk , fondse en 

energie van vorige generasies uit 'n vorige wereldorde" (2003: 1 ). Hy se die kerk , en veral haar 

leiers, kyk en gryp aanmekaar terug na die verlede in 'n soeke om sin te maak van die hede. 

Oplossings en meganismes om die huidige situasie aan te spreek word oak gesoek in die 

databanke van die verlede. Mense skryf geskiedenis deur terug te kyk na die verlede. Die Here 

daarteenoor, skep geskiedenis voordat dit gebeur (1 Petrus 1 :19-20). 

Barna (2006) se miljoene gelowiges het die kerk agtergelaat en ontdek opnuut hul roeping om 

God te verteenwoordig as kerk in die wereld . Hy noem hierdie kairos moment in 'n gelowige se 

lewe, die kruispad tussen kulturele verandering en geestelike transformasie . By hierdie kruispad 

maak gelowiges revolusionere keuses om die strukture van die kerklike landskap agter te laat 

en hulle geloof uit te lewe buite die mure van die kerk as die kerk in die wereld (Barna , 

2006:57). 

'n Geestelike ontwaking en teleurgestelde verwagtinge met die uitkomste van die vorige 

bedeling lei tot gelowiges se revolusionere keuses. 

"Christians feel useless because the church feels useless. And the church feels 

useless because it keeps on trying to perform Constantinian duties in a world that is 

no longer Constantinian. So the grace is this: Christians feel useless because they 

are no longer useful for the wrong thing, namely serving the chaplains in a sponsoral 

religion ." Rodney Clapp (aangehaal in Niemandt, 2007: 15). 
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Die uitdagings van die huidige (postmoderne) tydsgees en gepaardgaande veranderinge in die 

gemeenskap en wereld stel oak direkte uitdagings aan die liturgie. 

Veral as gevolg van globalisering het die hele wereld nou die konteks geword waarbinne die 

Kerk haar roeping moet uitleef. lnkulturisering verwys nie meer net na die wyse waarop die 

plaaslike gemeente ontplooi binne die lokale gemeenskap nie, maar oak hoe die kerk 

korporatief en deur die individuele gelowige, die Evangelie relevant verklank en uitleef in 'n 

wereldkultuur. Die korporatiewe liturgie van veral die Sondag erediens is die vernaamste 

vertoonvenster of demonstrasie daarvan. 

Die beskrywende afdeling van die navorsing word afgesluit met 'n ondersoek na die liturgie van 

die korporatiewe erediens om die verwantskap tussen die liturgie van die korporatiewe erediens 

en die liturgie van die lewe aan te dui. 

Die uitdagings waarmee die wereld gekonfronteer word , het 'n direkte impak op die kerk. Een 

van die grootste uitdagings vir kerkleiers vandag is diversiteit en veral die bestuur daarvan 

binne gemeenteverband (Dreyer, 2006: 1291 -1309). Armour & Browning (1995) beweer 

verstedeliking en tegnologiese ontwikkeling het 'n wye verskeidenheid meningvormers 

opgelewer wat aanleiding gegee het tot ge"lndividualiseerde leefstyle. "With personal tastes so 

varied , is it any wonder that we disagree on how to 'do church'?" (ibid, 1995:6). Op 

gemeentevlak worstel die leraar met die uiteenlopende verwagtinge van lidmate ten opsigte van 

belewenis van die ontmoetingsgebeure van die korporatiewe erediens en van kerkwees in die 

wereld (Dreyer, 2006: 1292). Hy herinner ans daaraan dat die kerk van Christus "veelkleurig" is 

(ibid : 1292). Armour en Browning se daar is niks nuuts onder die son nie. "The church has 

arbitrated different views since the day of Pentacost" (Armour & Browning , 1995:6) . 

Dreyer (2006:1294) beskryf postmodernisme as 'n reaksie op die rigiditeit van modernisme. 

Vera! die sogenaamde 'foundationalism' wat hy vertaal as 'fondamentalisme'. Dit is die 

"begronding van objektiewe waarhede wat tot uiting kom in die oorkoepelende sosiale stelsels 

en strukture om waarheid te beskerm en in stand te hou" (ibid :1295). 

Hierdie stelsels en strukture bestaan gewoonlik uit hierargiee wat waarheid reguleer en mag 

uitoefen. Binne hierdie stelsel het die belydenisskrifte vorm aangeneem en is liturg iee 

geformuleer, en kerkordes bepaal , en vir feitlik vierhonderd jaar onveranderd in stand gehou. 

Dit het bygedra tot die benouende persepsie van liturgie wat tot die formele program van die 

korporatiewe erediens beperk is en net deur opgeleide teoloe en predikante uitgevoer kon word. 
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'n Sprekende voorbeeld hiervan is die sogenaamde leesdiens wat deur 'n ouderling 

waargeneem kon word as die leraar van die gemeente nie die diens kon waarneem nie . 

Formalisme belemmer oak die liturgiese impak. Dit word hoofsaaklik veroorsaak deur die 

persepsie by pred ikante wat weens hulle opleid ing , hul vernaamste rol in die erediens verstaan 

as pred iker, en nie as liturg wat die gemeente lei in aanbidding nie (Burger, 1999:12). 

Leuschner en de Klerk wys daarop dat die "onnadenkende vashou aan tradisie of weerstand 

teen verandering" (2003:454) oak bydra tot die stagnering van liturgie. Niemandt (2007:13) 

beweer dat tradisie , gewoontevorming en christenheid van die vorige era , die rituele van die 

liturgie verarm het tot 'n outomatiese respons wat meermale sander nadenke uitgevoer word. 

Lathrop (1999:94) se mense is 'tentatief' teenwoordig in die erediens met harte wat gedeeltelik 

toegewy is, hulle is meermale terughoudend en selfs skepties. 

Die impak wat denkpatrone of persepsies op gedrag het word duidelik gedemonstreer deur 

ekklesiologiese persepsies wat gehandhaaf word en die uitvloeisel daarvan in die vorm van die 

liturgie. 

Van Heiden (2013) onderskei tussen twee gepolariseerde denkwyses waarop ekklesiologie 

veral in die gereformeerde tradisie , as die fokusarea van haar navorsing , gebaseer is. In 'n 

ondersoek oar die invloed van denkrame op gedrag , of dan die sigbare gestalte van kerkwees, 

bevind sy dat gesonde gebalanseerde kerklike praktyke 'n logiese uitvoeisel sal wees van 'n 

gebalanseerde denkwyse tussen twee uiterste pole. 

Van Heiden stel dit dat 'n institusionalistiese denkwyse (1-denke) steeds die dominante 

denkwyse is in veral gereformeerde kerke. 'n Denkwanbalans is hierin vervat wat aanleiding 

gee tot die "huidige ongebalanseerde en ongesonde kerkpraktyk" (Van Heiden, 2013:1 ). Die 

kontrapool van die sogenaamde 1-denke word deur Van Heiden as spiritualistiese denkwyse (S

denkwyse) getipeer. 1-denke "oak genoem Monisme" (2013:2) , word gekarakteriseer as 

analities, manlik, hard , rasioneel , nie-animaties, tegnologies en deduktief teenoor S-denke se 

"dualistiese aspekte wat as sag , animaties, biologies, intu itief, vroulik, holisties en induktief 

beskryf word" (2013:2). Oorbeklemtoning van enige van die pole of strome lei tot ongesonde 

kerkpraktyk. 

In kerke wat volgens 1-denke opereer, word die uitgangspunt gehandhaaf dat kommisies of 

kenners afgevaardig word om dienswerk in die wereld , maar oak in die gemeente te doen 

(evangelisasie, sendingwerk, ampte soos diaken en ouderl ing) . Die predikant word gesien as 

die leier wat 'grotendeels alleenlik' (ibid , 2013:4) toegerus is (akademies en met die Heilige 
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Gees) om die gemeente op te bou en bewus te wees van God se plan met die gemeente. Hy 

moet bewus wees van alles wat in die gemeente aangaan . In sy werkprogram word hy 

ondersteun of bygestaan deur 'helpers' (ibid , 2013:4 ). 

Die liturgiese praktyk van kerke met 1-denkwyse word deur van Heiden (2013:3-8) soos volg 

beskryf: Die predikant as prediker funksioneer as sentrale persoon in die erediens. Hy spandeer 

baie tyd aan voorbereiding vir die erediens. Die erediens word hoofsaaklik volgens 'n vaste 

liturgie met gevestigde gebruike ingerig . Die klem val op die opbou van lidmate. Die Woord 

staan sentraal. Tradisionele gewoontes, gebruike , rituele en veral taalgebru ik kenmerk die 

liturgiese gebruike. 

Kimbal (2004) beskryf 'n tradisionele erediens waartydens die voorgangers voorbereid kom om 

iets aan te bied , terwyl lidmate die geleentheid grotendeels as passiewe toeskouers bywoon . 

Kerke is spesifiek ingerig met die oog op hierdie liturgiese verloop. Die preekstoel is sentraal 

geposisioneer in die liturgiese ruimte om die gesag van die Woord van God aan te dui. Die res 

van die kerkgebou is meestal soos 'n auditorium ingerig om voorsiening te maak vir die 'toe

hoorders' of die gehoor. 

Kimball (2004) vergelyk die verloop van die tradisionele liturgie met die aanbieding van 'n 

teaterproduksie om die leemtes in hierdie liturgie te illustreer. 

Net soos tydens 'n teaterproduksie word mense met hulle aankoms dalk beleefd gegroet by 

deur en ontvang hulle 'n blaadjie met afkondigings, aankondigings, soortgelyk aan die program 

by 'n teaterproduksie . 'n Diaken help om sitplek te vind . Ry op ry sit mense en wag dat die 

verrigtinge 'n aanvang neem. Hulle lees die afkondiginge soos 'n program in die teater terwyl 

hulle wag vir die 'vertoning' om te begin . Soms is 'n opsomming van die preek ingesluit. Die 

klank van musiekinstrumente kondig die aanvang van die diens aan . 

Die diens verloop volgens 'n formele program wat uit meer as een toneel saamgestel is . Eerste 

toneel : Lofprysing. Tweede toneel : Verwelkoming en aankondigings net soos volgende 

produksies by 'n teater aangekondig word. Toneel drie: die prediker verskyn op die verhoog . Vir 

30 tot 45 minute hou hy die gehoor se aandag gevange met 'n goed voorbereide aanbieding . In 

sommige gemeentes word goedkeuring met handeklap of instemmende opmerkings of uitroepe 

bekendgemaak. Dan volg die seenbede wat die einde van die program aandui. Mense verdaag 

met hier en daar 'n opmerking teenoor iemand anders oor die gebeure. Almal haas hulle na 

hulle motors en neem die afkondigings saam as herinnering aan die 'vertoning ' wat hulle 

bygewoon het. "As we get into the routine of these gatherings weekend after weekend , we can 
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lose sight of the fact that it is not about the production , nor the excellence, nor the way things 

are programmed, nor how many people there are. It's about coming together to worship God" 

(Kimbal , 2004:75). Hoewel die vergelyking nie ruimte bied om die positiewe impak van die 

tradisionele liturgie oor dekades te beskryf nie, bied dit 'n blik op lidmate se betrokkenheid en 

deelname aan die korporatiewe liturgie. 

Al verskil die verloop van die liturgie van kerk tot kerk , kan die onderstaande definiering van die 

erediens en beskrywing van die liturgiese verloop as voorbeeld dien van die huidige benadering 

of uitgangspunt in kerke waar 'n formele liturgie gevolg word. 

Volgens die NG Kerk se handboek vir die erediens (2010:3) word erediens definieer as "die 

sentrale gebeurtenis in die voortgaande lewe van 'n christelike gemeente". Die doe! van die 

erediens is "ontmoeting tussen God en sy gemeente" (ibid , 2010:3). God neem die inisiatief in 

die byeenkoms deur eerstens sy gemeente te roep om uit die geharwar van die daaglikse !ewe 

te tree vir die ontmoetingsgebeure . Die doel van die ontmoeting word beskryf as die opbou van 

die geloof en versterking van die gelowige (ibid). 

Gelowiges beantwoord die oproep deur tyd in te ruim of te skeduleer vir die ontmoeting . Deur 

die gebeure van die erediens word "nuwe perspektiewe gevorm op die !ewe" (ibid , 2010:3) 

voordat hulle "weer toetree tot die !ewe" (ibid , 2010:3). 

"Die God wat sy gemeente in die erediens ontmoet, is die God wat deur sy Woord met mense 

praat" (ibid, 2010:3) . God is sprekend in die diens teenwoordig deur die lees en verkondiging 

van Sy Woord . Hy is ook handelend teenwoordig om "deur die werking van die Gees die geloof 

van die gemeente te vorm" (ibid, 2010:3) . Die sakramente word beskryf as "middele wat God 

gebruik om geloof in sy verlossingsdade te bevestig en versterk" (ibid , 2010:3) . 

Die reaksie van die gemeente wissel van "verwondering , dankbaarheid , verootmoediging , 

erkenning van skuld , en belydenis van geloof' (ibid , 2010:4) en gelowiges gee uitdrukking 

daaraan deur gebede, sang , offergawe en geloofsbelydenis. 

Die onderlinge verbondenheid van lidmate word uitgedruk, gevorm en versterk deur die 

elemente van die liturgie. 

Lidmate word gestuur om sout en lig in die wered te wees maar deur 'n oop en verwelkomende 

inrigting van die erediens word besoekers ook uitgenooi om dee! te word van die 

geloofsgemeenskap. 
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Volgens die handboek mag die verloop van die erediens verskil maar val dit uiteen in vier fases 

naamlik: aanloop of toetrede; Woorddiens; tafeldiens en die afloop of uitsending . 

Die handleiding bied riglyne vir die inrigting van verskillende tipes eredienste wat soos volg 

gegroepeer word : volgens die kerklike jaar wat die paassiklus, kerssiklus en 'n koninkryksiklus 

insluit ; dienste tydens verskillende geleenthede byvoorbeeld meditatiewe dienste , ekumeniese 

dienste, missionere dienste, kinder-, jeug- en gesinsdienste, versoeningsdienste, 

omgewingsdienste, toewydingsdienste, gebedsdienste, dienste vir gebrokenheid en genesing 

en heelheid (ibid , 2010:171-260). 

Die vraag ontstaan of die huidige liturgiese aanpak lidmate voldoende bemagtig en mobiliseer 

vir die liturgie van die lewe in 'n post-moderne samelewing? Lei die huidige benadering en 

werkswyse in die liturgie van die korporatiewe erediens nie tot 'n ongesonde distorsie tussen 

die liturgie van Sondag en die liturgie van die lewe nie? Hoewel die erediens nie die enigste 

toerustingsgeleentheid in 'n gemeente is nie , word dit tog beskou as die belangrikste 

vertoonvenster van die praksis (teorie en praktyk) van die geloofslewe. 

Opsomming 

Op grond van die eksegese van die konteks van die kerk en die situasie van die kerk binne die 

konteks is dit duidelik dat die epogmakende veranderings in die samelewing , buitengewone 

druk uitoefen op die kerk. Die veranderings is hoofsaaklik veroorsaak deur die stormdrywers. In 

'n poging om weerstand te bied teen die druk, het die kerk soms eerder teruggegryp na vorige 

verstaanswyses en modelle van kerkwees wat onder andere sigbaar is in die polarisering en/of 

stagnasie van die liturgie. Hierdie benaderings en werkswyse demonstreer die leemtes van die 

kerk wat beskryf kan word aan die hand van 'n wanpersepsie in haar wereldbeeld en 

identiteitsbegrip. As gevolg van die distorsie kan die kerk nie genoegsaam daarin slaag om, 

veral deur die korporatiewe liturgie , haar lidmate toe te rus en bemagtig vir hulle taak in die 

wereld nie. Die taak van gelowiges is om deur die liturgie van die lewe, gestalte te gee aan die 

Koninkryk van God in die wereld . 

Deur middel van kwalitatiewe navorsing sal die verband tussen die liturgie van die korporatiewe 

erediens en die liturgie van die lewe asook die impak van die korporatiewe liturgie vervolgens 

ondersoek word . 
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2.5 Kwalitatiewe navorsings ondersoek 

Vir die kwalitatiewe ondersoek word 'n narratiewe benadering gevolg , waartydens onderhoude 

met individue gevoer word . Die doel van die ondersoek is om die belewenis van , en die impak 

wat die korporatiewe erediens op hulle het, te ondersoek. Uit die inligting sal heelwaarskynlik 

vasgestel kan word wat die toerusting , bemagtiging en mobilisering van die korporatiewe 

erediens is op die liturgie van die lewe. 

2.5.1 Ondersoekmetode 

lndividuele onderhoude is met vrywilligers vanuit pinkster en gereformeerde gemeentes gevoer 

om die impak van die korporatiewe liturgie op die liturgie van die lewe te ondersoek. 

Die volgende kategorie is in ag geneem om deelnemers te identifiseer: 

Twee gemeentes in Krugersdorp waarvan een met 'n gereformeerde spiritualiteit en een met 'n 

pinkster spiritualiteit is identifiseer om aan die navorsing deel te neem. Onderhoude is gevoer 

met meelewende lidmate sowel as sogenaamde randfigure in twee groeperinge. In die 

kategorie jonger as veertig jaar is onderhoude met minstens twee meelewende lidmate en twee 

randfigure gedoen asook in die kategorie bo veertigjarige ouderdom. Die hoeveelheid 

onderhoude is bepaal deur die bereiking van 'n versadigingspunt waar geen nuwe inligting 

meer bekom is nie. 

Die volgende etiese riglyne soos deur NWU se etiese komitee bepaal , het deurgaans gegeld . 

~ Deelname aan die ondersoek was vrywillig . 

~ Deelnemers kon te enige tyd onttrek. 

~ ldentiteit van deelnemers sal nie bekend gemaak word sander skriftelike toestemming 

nie. 

~ Alie inligting sal as vertroulik hanteer word . 

~ Skriftelike toestemming sal verkry word van deelnemers voordat hulle reaksies of insette 

gebruik word . 
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»- Die navorser het aan deelnemers die aard van hulle bydrae tot die studieterrein 

verduidelik en beskryf hoe ander daarby sal baat. 

»- Die navorser het dit duidelik gemaak dat daar geen finansiele voordeel vir deelnemers 

of die navorser is nie. 

Die volgende vraag is aan medewerkers gestel : 

Hoe het jou ervaring van die erediens jou gehelp vir die alledaagse of daaglikse lewe? 

Die onderhoudvoerder het medewerkers aangemoedig om 'n gedetaileerde beskrywing van 

spesifieke episodes toe te lig . 

2.5.2 Die prosedure wat gevolg is 

Afsprake is met medewerkers gemaak. Nadat aan die etiese navorsingsvoorskrifte van die 

universiteit voldoen is, is individuele onderhoude gevoer aan die hand van die navorsingsvraag . 

Onderhoude is opgeneem en in harde-kopie-formaat aan 'n onafhanklike dekodeerder voorgele 

om in hoof en subtemas te verwerk. Temas en tendense uit die onderhoude is ge'fntegreer om 

die huidige praksis beter te verstaan. 

Die resultate van die kwalitatiewe ondersoek word aan 'n literatuurkontrole blootgestel om dit 

verder te bevestig of aan te vul. 

2.5.3 Navorsingsresultate 

Liturgie van die korporatiewe erediens 

Verskeie temas en tendense is deur die empiriese navorsing identifiseer met betrekking tot die 

impak van die ervaring van die korporatiewe liturgie op gelowiges, onder andere : 

1. Respondente uit albei groeperinge het 'n positiewe impak op hulle persoonlike geestelike 

groei aangedu i. Die groei is veral sigbaar in hul persoonlike geestelike lewe, Bybelstudie, 

gebedslewe, lewenskeuses en leefwyse. 
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2. Geestelike opbou en bemoediging word by beide groeperinge tydens die erediens ervaar 

maar wel op verskillende wyses en tydens verskillende bedieningsmomente van die liturgie 

van die korporatiewe erediens. 

=> Orie (3) respondente van die formele liturgie word geraak deur die teenwoordigheid van 

medegelowiges deur die ervaring van 

• liefde (2) en 

• aanvaarding (1 ). 

=> Elf (11) respondente van die informele liturgie ervaar die betrokkenheid van ander as 

opbou. 

• Tydens die erediens bemoedig gelowiges mekaar (4) 

• Dit skep die bewuswording dat jy deel is van ' n grater geheel (1) 

(. .. omdat ek dee/ van ·n grater gehee/ is voe/ ek nie al/een nie .. .) 

• Voel deel deur ' n band van liefde (2) 

• Dit skep die geleentheid om mekaar reg te help (1) 

• Leer van mekaar deur die voorbeeld wat die ander stel (1) 

• Jy beteken iets vir die ander in die erediens (1) 

(. .. die diens het a/tyd vir my gegaan oor wat ek kon kry, maar nou vra ek wat ek vir 

die ander kan gee .. .) 

• Die invloed van die ander in die diens het 'n positiewe effek op jou as mens (1) 

3. Deelnemers van beide groepe ervaar die teenwoordigheid van God tydens die erediens oak 

deur verskillende elemente van die diens. 

=> Respondente van die formele liturgie word bewus van die Here se teenwoordigheid op 

die volgende wyse: 

33 



+ Deur stil te word in die erediens, word ' n bewuswording van die Here geskep (1) 

+ Medegelowiges se liefde en aanvaarding van die respondent maak die respondent 

bewus van die Here (1) 

+ Tydens die erediens voel die respondent nader aan die Here (1) 

::::> Respondente van die informele liturg ie ervaar veral die Here se teenwoordigheid tydens 

die gemeentesang . 

+ Dit help jou om meer op die Here te fokus (2) 

• Jy kan jou emosies uitleef tydens die gemeentsang ( 1) 

(. .. ek kan vrylik huil in die Here se teenwoordigheid tydens die samesang en so van 

negatiewe emosies ontslae raak .. .) 

+ Jy kan tydens die gemeentesang in die Here se teenwoordigheid ontspan (1) 

+ Tydens die gemeentesang word jy bewus van die Here se liefde vir jou (1) 

4. Respondente van die informele liturgie getuig van bedieningsgeleenthede tydens die liturgie 

van die korporatiewe erediens. 

::::> Die diens maak jou sensitief vir die behoeftes van ander (1) 

::::> Die erediens skep die vrymoedigheid om ander in die diens te bedien (3) 

(. . . ek voe/ dat ek met vrymoedigheid vir ander tydens die diens kan gaan bid .. .) 

::::> Het die nodige toerusting tydens die diens ontvang om, tydens die diens, ander met die 

gawes van die Heilige Gees te bedien (3) 

::::> Is nou anders ingestel teenoor die ander persone in die erediens (1) 

(. . . ek tree nie meer koud teenoor ander op nie, maar reik na ander uit by die kerk .. .) 

::::> Die diens bied geleentheid vir fisiese genesing (1) 

(. .. my gade is tydens die diens deur die Here genees van nierversaking .. .) 
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Die impak van die korporatiewe liturgie op die liturgie van die lewe 

1. Uit die navorsingsresultate kan afgelei word dat beide die formele en informele korporatiewe 

liturgie 'n impak het op die persoonlike lewe van deelnemers in die wereld. 

Formele liturgie: 

~ Ervaar die lewe beter, omdat die persoon nou beter oor hulself as mens voel (1) 

~ Hanteer emosionele aspekte nou beter (2) 

( ... ek hanteer my depressie meer effektief. .. I ... ek kan myself nou makliker uit daardie 

gat uit kry .. .) 

~ Is meer bewus van die dinge waarvoor dankbaar moet wees (1) 

lnformele liturgie : 

~ Kan nou makliker erken as ' n fout begaan het (1) 

~ Pas dit wat in die diens hoor prakties toe in sy/haar persoonlike lewe (1) 

~ Prioriteite in sy/haar persoonlike I ewe is nou belangrik ( 1) 

(. .. wat vroeer nie belangrik was nie, is nou belangrik en kry eerder aandag .. .) 

~ Hy/sy word ' n beter mens (1) 

2. Deelnemers van albei groeperinge verstaan egter moeilik die verband tussen die 

ontmoetingsgebeure van die korporatiewe liturgie en hulle taak in die wereld . Geen 

respondent het verwys na die aktiwiteite van die lewe as aanbiddingshandelinge of wyses 

waarop God verheerlik word nie. 

3. Deelnemers volg wel tot mindere of meerdere mate in hulle leefwereld die voorbeeld van 

bediening na, soos wat dit in die erediens voorgehou of gedemonstreer word . Deelnemers 

wat byvoorbeeld in die korporatiewe liturgie blootgestel word aan die werking van 

verskillende gawes, het meer vrymoedigheid om ander mense in die wereld op dieselfde 

wyse te bedien . 

Formele liturgie : 
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¢ Is toegerus om gedurende die week meer betrokke by ander te wees ten opsigte van hul 

behoeftes (2) 

(. .. ek doen nou meer moeite om ander met hul probleme en behoeftes te help en te 

ondersteun .. .) 

¢ Ek kan nou makliker met ander mense praat (3) 

(. .. die erediens rus my toe om makliker met ander te praat en na hulle uit te reik .. .) 

lnformele liturgie: 

¢ Kan meer spontaan met ander oor die Here praat (2) 

¢ Het meer selfvertroue om in ' n bediening betrokke te wees (1) 

¢ As gevolg van wat hy/sy in die erediens leer kan hy/sy makliker ander mense geestelik 

bedien (1) 

¢ Die respondent is nou daarop ingestel om ander vir die Here te bereik (1) 

¢ Die respondent het nou vrymoedigheid om na ander uit te reik deur gemeente aktiwiteite 

(1) 

2.6 Gevolgtrekking 

Die leemtes en tendense wat tydens die beskrywende empiriese taak gekristalliseer het, kan 

deur die volgende beweging beskryf word : 

¢ Die wereld is van God vervreem, bly antagonisties en weerstandig teenoor die Evangelie 

deels omdat: 

+ Die gelowige nie genoegsaam daarin slaag om sy opdrag/mandaat uit te voer in die 

liturgie van die lewe, om die Koninkryk te realiseer nie, want: 

+ Die kerk slaag nie daarin om die gelowige vir daardie taak voor te berei en toe te rus 

deur die liturgie van die korporatiewe erediens nie, want: 

¢ Die korporatiewe liturgie stagneer vir onder andere die volgende redes: 
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+ Die gelowige en die Kerk beleef 'n wereldbeeld en identiteitskrisis, want 

• Kontekstuele faktore soos die post moderne tydgees, sekularisasie en tegnologiese 

vooruitgang impakteer en inhibeer ook die kerk wat haar verhinder om haar roeping 

en mandaat effektief te vervul. 

Omdat die faktore wedersyds op mekaar invloed uitoefen moet die beweging eerder as 'n 

hermeneutiese sirkel soos volg voorgestel word: 

Gelowige as 

gestuurde 

Kerk as instituut 

(liturgie) 

Wereld in 

nood 

Kontekstuele 

faktore 

Kerklike 

self- en 

wereldbeel 

FIGUUR 1: HERMENEUTIESE SIRKEL VAN FAKTORE WAT WEDERSYDS INVLOED UITOEFEN EN SODOENDE DIE PRAKSIS VAN DIE 

LITURGIE IMPAKTEER 

Temas en tendense wat hier identifiseer is, sal in die volgende hoofstuk deur 'n kritiese dialoog 

met ander wetenskappe in gesprek gebring word. 
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Hoofstuk 3: Die interpretasietaak 

Hermeneutiese interaksie tussen bydraes uit verskillende wetenskappe aangaande die 

toerusting en bemagtiging van mense. 

3.1 Doelstelling 

In hierdie hoofstuk word ondersoek ingestel na faktore wat die liturgiese aanpak en impak, of 

die gebrek daaraan, be"lnvloed deur 'n studie van insigte vanuit aangrensende wetenskappe wat 

dieselfde navorsingsveld deel. Die resultate en tendense wat in die beskrywende taak en veral 

die kwalitatiewe ondersoek identifiseer is, word in die lig van ander wetenskappe herinterpreteer 

om die uitdagings van die huidige praksis te verstaan, gapings te identifiseer, asook die redes 

of oorsake daarvoor te bepaal. Veral kennis van opvoedkunde, psigologie, sosiologie en 

toegepaste wiskunde word ingespan om insig te bekom en op verantwoordelike wyse teoriee te 

formuleer. 

Die doel met die hermeneutiese interaksie is nie net om die huidige liturgiese uitdagings te 

verstaan nie, maar ook om wetenskaplike vertrekpunte te formuleer ten opsigte van die omvang 

en impak van bydraende faktore. 

Osmer (2008) bied drie sleutels vir die interpretasieproses naamlik: 

~ onderskei die uitdagings of probleme in die praksis van die lewe, 

~ interpreteer die praksis deur middel van 'n proses van hermeneutiese interaksie tussen 

teoriee van relevante wetenskappe. 

~ ldentifiseer en beskryf die redes vir gapings of tekorte in die praksis en die relevante 

morele implikasies, voordat praktyk-teoretiese merkers geformuleer word om die 

uitdagings in die praksis aan te spreek. 

3.2. lnleiding 

In die vorige hoofstuk is die verband tussen die nood van die wereld en die mandaat van die 

gelowige om gestalte te gee aan die deurbrekende koninkryk van God uitgewys. Die feit dat 
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gelowiges nie voldoende toegerus, bemagtig en gemobiliseer word vir daardie taak nie, asook 

bydraende faktore wat die uitdaging eksponensieel vergroot, word vervolgens ondersoek en 

beskryf aan die hand van die volgende beweging . Die beweging moet as 'n hermeneutiese 

sirkel verstaan word , omdat die faktore wedersyds invloed uitoefen. 

c::> Die wereld is van God vervreem, bly (is) antagonisties en weerstandig teenoor die 

Evangelie, deels omdat: 

+ Die gelowige nie genoegsaam daarin slaag om sy opdrag/mandaat uit te voer in die 

liturgie van die lewe, om die Koninkryk te realiseer nie, want : 

+ Die kerk slaag nie daarin om die gelowige vir daardie taak voor te berei en toe te rus 

deur die liturgie van die korporatiewe erediens nie, want: 

+ Die korporatiewe liturgie stagneer vir onder andere die volgende redes: 

c::> Die gelowige en die Kerk beleef 'n wereldbeeld en identiteitskrisis, want 

+ Kontekstuele faktore soos die post moderne tydgees, sekularisasie en tegnologiese 

ontwikkeling, impakteer en inhibeer die kerk, wat haar verhinder om haar roeping en 

mandaat effektief te vervul. 
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Gelowige as 

gestuurde 

Wereld in 

nood 

Kerk as instituut 

(liturgie) 

Kerklike self-

en 

wereldbeeld 

Kontekstuele 

faktore 

FIGUUR 2: HERMENEUTIESE SIRKEL VAN FAKTORE WAT WEDERSYDS INVLOED UITOEFEN, EN SODOENDE DIE PRAKSIS VAN 

DIE LITURGIE IMPAKTEER 

Vir die doel van hierdie navorsing sal die beweging omgekeer word om die potensiele impak 

van die korporatiewe liturgie op die liturgie van die lewe te demonstreer. Hierdie benadering sal 

die oorsaak van die probleem omskryf, sowel as die faktore , wat die verwagte uitkoms 

belemmer, in ag neem. 
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3.3 Die omgekeerde beweging 

3.3.1 Kontekstuele faktore impakteer en inhibeer die kerk se 

wereldbeeld wat haar verhinder om haar roeping en mandaat effektief 

te vervul. 

Kontekstuele faktore waaronder veral sekularisasie, post modernisme en globalisering , wat in 

die vorige hoofstuk as stormdrywers beskryf is, definieer tans die konteks waarbinne die kerk 

van Christus aan die Koninkryk moet gestalte gee, deur die korporatiewe liturgie en die liturgie 

van die lewe. Hierdie veranderinge en uitdagings van die samelewing be'lnvloed oak die kerk se 

wereldbeeld wat haar in haar huidige vorm verhinder om haar roeping en mandaat effektief te 

vervul. 

Ondersoek word eerstens ingestel na die definiering en komponente van 'n wereldbeeld , en 

daarna vergelyk met 'n Bybelse wereldbeskouing . 

3.3.1.1 Definiering van wereldbeeld 

Nash (1992:16) definieer wereldbeeld as "a conceptual scheme by which we consciously or 

unconsciously place or fit everything we believe and by which we interpret and judge reality" 

(ibid , 1992:16). Hy wys daarop dat wereldbeeld deur persepsies of voorveronderstellings 

beheer word . Thomas Morris (aangehaal in Nash, 1992:22) beskryf die belangrike rol en invloed 

van voorveronderstellings: 

" ... presuppositions are the most basic and most general beliefs about God, man, 

and the world that anyone can have. They are not consciously entertained but rather 

function as the perspective from which an individual sees and interprets both the 

events of his own life and the various circumstances of the world around him. These 

presuppositions in conjunction with one another delimit the boundaries within which 

all other less foundational beliefs are held" . 

Persepsies kan dan verstaan word as: " ... heart-level commitments that exist prior to an 

individual's specific thought about a particular subject or situation that largely determine one's 

direction and destination" (Nash, 1992:22) . Mittewede (2013) kom tot die gevolgtrekking dat 'n 

persoon se denkwyse, beslu itneming asook leefwyse op sy wereldbeeld gebaseer word. 'n 

Christel ike wereldbeeld is dus voorwaarde vir die praksis van geloofslewe. 
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'n Oorsigtelike ondersoek van die komponente wat die fondasie van 'n wereldbeeld opmaak sal 

bydra om 'n Christelike wereldbeeld te beskryf. Om die verband tussen wereldbeeld en gedrag, 

hier spesifiek gerig op gedrag (liturgie) van gelowiges korporatief en individueel, te verstaan , 

word kennis van metafilosofie ingewin. Metafilosofie word verstaan as filosofie van filosofie wat 

deur Vidal (2012:314) soos volg beskryf word: "Our aim here is descriptive to find and define 

criteria that are as far as possible independant of philosophical positions" 

3.3.1.2 Die komponente van 'n wereldbeeld. 

Wereldbeeld in sy eenvoudigste definisie beskryf die verband tussen die mensdom en die 

wereld . Vidal (2012:308) onderskei tussen wetenskaplike, (meta)filosofiese en godsdienstige 

beskrywings van 'n wereldbeeld. In navolging van die benadering van Apostel en Van der 

Veken (1991 :29-30) som hy die komponente wat 'n wereldbeeld konstitueer in die volgende vyf 

'groat' vrae op: 

1. "What is? (model of being); 

2. Where does it all come from? (model of the past) 

3. Where are we going? (model of the future) 

4. What is good and what is evil? (theory of values) 

5. How should we act? (theory of action)" (Vidal , 2012:309). 

'n Persoon se antwoorde op die vyf vrae definieer sy wereldbeeld. 

Vidal , (2012:309) verdeel die vrae in drie, wat hy noem filosofiese dimensies naamlik die 

beskrywende, normatiewe en praktiese dimensies. 

Die eerste dimensie beskryf die wereld soos dit is en slu it wetenskaplike feite in. Stell ings oar 

wat is, was en sal wees bepaal die skopus van die eerste of beskrywende dimensie en word 

beantwoord in vraag 1-3. 

Die tweede dimensie naamlik die normatiewe dimensie van 'n wereldbeeld (vraag 4) vra: "Hoe 

behoort die wereld daaruit te sien?" Die waardes waarop die leefwyse van individue en 
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gemeenskappe gebaseer is, word in hierdie dimensie beskryf en word vervat in twee vrae 

naamlik: "How to live a good life?" and "How to organize a good society?" (Vidal , 2012:309) . 

Die derde dimensie vra aksie-vrae soos: "Hoe behoort ans op te tree?" (vraag 5) . 

3.3.1.3 'n Christelike wereldbeeld 

'n Christelike wereldbeeld verstaan die wereld deur die verhaal van Christus in die konteks 

vanaf die volmaakte skepping , die sondeval en die reddingswerk na ewige volmaaktheid " ... 

which can and should inform all human interactions and engagements" (Thompson , 2012: 180). 

Die mens se betrokkenheid in die wereld maak 'n integrale deel uit van enige maar veral 'n 

Christelike wereldbeeld . 

Die Kerk het op die oog af nie 'n probleem om die eerste drie vrae in die formulering van 'n 

(Christelike) wereldbeeld Skrifgetrou te beantwoord nie. 'n Diskrepansie is egter sigbaar 

wanneer haar belydenis van die beskrywende dimensie nie strook met die vergestalting 

daarvan in die normatiewe en praktiese dimensies nie, dit wil se Apostel en Van der Veken se 

vrae vier en vyf. Die Kerk as gestuurde medewerker van God is veral verantwoordelik daarvoor 

om gestalte te gee aan die Koninkryk van God deur eerstens haar eie identiteit te definieer in 

verhouding tot God en die skepping en dan gestalte te gee aan haar belydenis deur die liturgie 

van die lewe. 

3.3.1.4 Die kerk se huidige wereldbeeld 

Verskillende benaderings word gevolg om die kerk se huidige wereldbeeld te definieer. Daar 

bestaan oak nie altyd eenstemmigheid in die verband nie soos deur die volgende uitsprake 

aangetoon word. 

Olivier en Van Deventer (2004:3) se die media het bygedra tot die "algemene ontploffing en 

verbrokkeling van wereldbeelde". Dit het daartoe gelei dat daar nie meer 'n oorkoepelende 

wereldbeeld bestaan nie. 'n Ander faktor wat volgens hulle 'n invloed uitoefen op die individu en 

groep se wereldbeeld , is die huidige post moderne tendens of toestand van 'flux' of 

vloeibaarheid , wat veral pogings om realiteit te definieer, affekteer. 

Buitendag (2005:67) lei uit "etlike liturgiese uitdrukkings" af dat die kerk 'n drie verdieping 

wereldbeeld handhaaf. Volgens hierdie wereldbeeld word God geallokeer op die derde 

verdieping of bo die aarde, die mensdom bewoon die tweede verdieping of die aarde , en die 
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base of doderyk, word gevind in 'n area onder die aarde. God se inwoning deur die Heilige 

Gees en Sy alomteenwoordigheid en betrokkenheid in die wereld , word nie genoegsaam 

verreken in die wereldbeeld nie. Die invloed van die base op mense (2 Korintiers 10:3) , sowel 

as die rol van die base in die teestaan van die deurbreking van God se Koninkryk (Matheus 24), 

word oak nie verdiskonteer nie. 

Van der Walt (2005:235) se dat gelowiges mag bely dat hulle die soewereiniteit van God glo en 

erken dat mense 'n verantwoordelikheid of taak in die wereld het, maar dat mense deur hulle 

leefwyse en keuses en die hantering van die uitdagings van die lewe, die onderskrywing van 'n 

fatalistiese wereldbeeld bely. Volgens hierdie wereldbeeld verstaan mense dat hulle self 

uitgesluit of vrygeskeld is van verantwoordelikheid, en word die Here blameer vir probleme. 

Van de Walt (2005:235) wys oak daarop dat die kerk haarself sien as "iets wat teenoor, langs, 

of selfs bokant, die samelewing sou bestaan" deur onderskeid te maak tussen "die hoer 

belangriker terrein van die genade (wat) staan teenoor die laer, minder belangrike terrein van 

die natuur" (ibid, 2005:235). Wetenskap, staat, filosofie en ander lewensterreine behoort tot die 

laer rangorde, terwyl teologie, kerk en geloof in die hoer orde tuishoort. Dit het veroorsaak dat 

die kerk 'verabsoluteer' (ibid, 2005:236) is en as heerser in stede van dienskneg bekendstaan. 

Sekularisme het bygedra dat die lewe in die wereld "losgemaak is van God en Sy Woord" (ibid, 

2005:236). 

Armour & Browning (2000) onderskei agt denksisteme wat oar verskillende tydperke ontwikkel 

het om wereldbeeld te kategoriseer. Hulle beweer dat mense vandag al agt denkwyses 

handhaaf, hoewel groepe mense, waaronder oak gemeentes resorteer, geneig is om 'n 

wereldbeeld te deel. 

Agt denksisteme 

Hendriks (2004:55-67) som die denksisteme sowel as die dryfveer agter elkeen op om die kerk 

se huidige wereldbeeld te definieer. 

Denksisteem 1: Die were Id is onseker en Dryfveer: oorlewing 

onveilig en menslike 

voortbestaan word bedreig 

Fisiese oorlewing is die primere dryfveer en motiveer die bl ik op die wereld. Fisiese bedreig ings 

soos hanger, dors, koue, vrees, en siektetoestande wat lewe bedreig soos vigs, armoede, 
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oorlog geteisterde gebiede, misdaad, geweld ens. is faktore wat hierdie wereldbeeld motiveer 

en versterk. 

Oenksisteem 2: Bo-natuurlike magte heers Dryfveer: veiligheid teen 

oor base magte en beheer onsigbare magte 

die we/stand van die 

mensdom 

Vrees vir die mag van die natuur en die mag van gode, lei tot groepvorming wat veilige 

geestelike of heilige spasie deel. Leiers staan bekend as vaders, priesters, ouderlinge en tree 

op as tussengangers tussen die gode en die mense. Seremonies, rituele , simboliek en heilige 

voorwerpe is belangrik in hierdie denksisteem. Hierargiese leierskapstelsels gee struktuur aan 

die samelewing en geld oak in die strukturering van die fami lielewe. 

Oenksisteem 3: Vo/gens hierdie verstaan van Dryfveer: mag oor bedreiging 

die were Id oor/eef net die en vyandigheid 

sterkstes. 

Die wereldbeeld ontstaan waar mense deur ander mense bedreig word . Die sterkste persoon 

word as leier gekies en die groep word ervaar as 'n "war unit" (2004:59). Kompetisies waar die 

sterkste of beste groep of span bekroon word en voordele geniet, kenmerk die wereldbeeld. 

Sport wedstryde, bendes en dwelmgebruik is eie aan die leefwyse van diegene wat die 

wereldbeeld handhaaf. Positiewe kenmerke van die sisteem is teenstand teen onderdrukking en 

die bou van sterk spanne. 

Oenksisteem 4: Morele en sosia/e stabiliteit Dryfveer: waarheid en 

beginse/vaste oortuiginge 

Gewoonlik ontstaan die wereldbeskouing in reaksie op, of as regstellende aksie teen , die kras 

oortredings teen die mensdom wat eie is aan denksisteem drie. Leierskap word gekenmerk 

deur streng outoriteit, beginselvaste waardes, betroubaarheid en integriteit. Volgelinge is 

onderdanig , aanvaar die uitsprake van leiers klakkeloos. Formele leermetodes en aanvaarding 

van bewese waarheid , sander om dit te bevraagteken , is die norm. Burokrasie, wettisisme en 'n 

onvermoe om aan te pas by verandering , kenmerk die denksisteem. 
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Denksisteem 5: Die wereld bied ongekende Dryfveer: Persoonlike sukses 

moontlikhede vir individuele en prestasie 

ontwikkeling 

In reaksie op die eenvormigheid wat die vorige wereldbeeld gekenmerk het, is individuele 

prestasie nou op die voorgrond . lndividualisme word 'n godsdiens. Kapitalisme en 

wetenskaplike werkswyses het onbeperkte moontlikhede daargestel vir individuele prestasie. 

Die identifisering van gawes en talente en gepaardgaande ontplooing van individue in die beste 

posisie , kenmerk die denkwyse. Leierskap is nie meer formeel , rigied nie maar word beskryf as 

begeleidend , mentorskap , visionerend en uitdagend. "Somehow the ethos and style of the 

corporate world have infiltrated the church and this leads to a whole new approach in 

communication , leadership, organisation and structure" (Hendriks , 2004:62). Oningeligtheid , 

lomp organisasie en infrastruktuur wat aanleiding gee tot stadige besluitneming , is 

kenmerkende gevolge van die denksisteem en lok skerp misnoe uit. Materialisme en ekologiese 

onsensitiwiteit beskryf die negatiewe gevolge van die denkwyse asook depressie, uitbranding , 

gebrekkige verhoudings , onsekerheid en soeke na aanvaarding en goedkeuring . 

Denksisteem 6: lnterafhanklikheid kenmerk Dryfveer: gelykheid en 

die wereldbeeld. Elke vorm eko/ogiese sensitiwiteit 

van /ewe en elke individu is 

kosbaar. 

Die denkwyse ontstaan as regstelling op uitsluiting , verwydering en onsensitiwiteit van die 

denksisteem vyf. Ervaring en emosie is weer belangrik. Ondersteuningstrukture, aanvaarding 

en insluiting kenmerk die denkwyse. Gelyke regte en beskerming teen onreg staan teenoor 

manipulering en oorheersing van magsturkture. Konsensus, dialoog en deelname is belangrik 

asook die skep van geleenthede en bemagtiging. 'n Leemte wat hierdeur ontstaan , is die 

onvermoe om groot invloed ryke strukture tot stand te bring wat die samelewing suksesvol kan 

be"lnvloed . Besluitneming word bemoeilik omdat konsensus voorkeur geniet. 

Denksisteem 7: Die were Id bestaan uit 'n komplekse Dryfveer: gebalanseerde 

netwerk van paradoksa/e verhoudings waar denkwyse 

die werklikheid nie 'n vaste gegewe is nie 

en 'n holistiese benadering tot die /ewe 

noodsaak. 
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Organisasies moet so gestruktureer word dat vinnige aanpassings moontlik is sender om 

momentum te verloor. Die wereld is 'n interafhanklike netwerk wat deur globalisering realiseer. 

Onbeperkte toegang tot inligting is noodsaaklik en sleutelwoorde soos akkommodering , 

aanpasbaarheid , buigbaarheid en netwerk, vorm die onderbou van die denkwyse. 'n Potensiele 

leemte in die denksisteem is die relativering van waarheid . 

Oenksisteem 8: Die hele were Id is 'n Dryfveer: identiteit word 

organisme en grense kan holisties verstaan 

moeilik onderskei word 

Oorwinning teen verdeeldheid wat veroorsaak is deur die onderskeid tussen ras en 

kultuurgroepe, denominasies en ander groeperinge van mense, is hier op die voorgrond. "We 

live in a global village that is threatened by those who also live in it" (Armour & Browning , 

2000:306). 'n Potensiele leemte wat kan ontstaan as gevolg van die denkwyse, is 'n oormatige 

fokus op die instandhouding van die huidige of tydelike wereld , wat nie altyd 'n 

ewigheidsperspektief bevorder nie. 

Die denksisteme in die wereldbeeld van die kerk 

Hendriks (2004:58) is van die oortuiging dat veral denksisteem een tot vier in Afrika geld en 

veral sisteem vier die kerk se huidige wereldbeeld definieer. Klein groeperinge van mense 

baseer hul wereldbeeld op denke van sisteem vyf en ses, en weinig uit sisteem sewe. 

Denksisteem agt word baie selde in Afrika raakgeloop. Hoewel denksisteem vier waarskynlik 

die grootste invloed uitoefen in die huidige kerklike wereldbeeld , is die invloed van die 

stormdrywers wat in denksisteem vyf beskryf word , duidelik waarneembaar in die vergestalting 

van die kerk se wereldbeeld . 

Hendriks (2004:61 ) se: "the Reformed denominations were born and bred in a system-four 

environment and find it hard to adapt in a post system-four environment". 

Denksisteem vier was die dominante denksisteem en intellektuele dryfkrag agter die ontstaan 

en inrigting van die hoofstroomkerke. Die beginsel van Sola Scriptura en die geneigdheid om 

alles deur 'n sogenaamde "system-four lens" (Hendriks, 2004:65) te beoordeel , het gelei tot 'n 

verstaan van die denkwyse as 'n "divine mandate" (ibid , 2004:65). Verstedeliking , die 

tegnologiese ontploffing en vrye toegang tot inligting , het veral aanbiddingstyle be'lnvloed vanaf 

"entering quietly, neat attire , reflecting silently and worshiping reverently" (ibid , 2004:65) tot die 

integrering van 'n verskeidenheid style en spiritualiteite. 
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Denksisteem vyf beskryf veral die invloed van huidige kontekstuele faktore op die kerk se 

wereldbeeld , waarvan veral sekularisasie 'n belangrike rol speel. 

Hendriks (2004:65) sander drie belangrike kwessies uit wat invloed uitoefen op verandering in 

die kerklike wereldbeeld : 

1. Denksisteem vier vind dit uitdagend om sisteem vyf en ses te verstaan omdat dit 

kompleks is en gestalte gegee het aan 'n komplekse wereld. Om dit te verstaan en te 

oorleef, moet insig verkry word in die komplekse wereld wat tot stand gekom het. 

2. Denkers van sisteem vyf en ses is geneig om sisteem vier denkers aanstoot te gee 

wanneer oar waardes, tradisie en spiritualiteit gepraat word . 

3. Denksisteem vier openbaar 'n weerstand teen verandering en vind die ongedefinieerde 

oop agenda ten opsigte van verandering en die onbegerensde verwelkoming van 

verandering , wat sisteem vyf en ses kenmerk, onaanvaarbaar. 

Die kerk se huidige wereldbeeld en daarmee gepaardgaande persepsie van haar identiteit en 

rol in die wereld lei daartoe dat sy eerder reaksioner betrokke is in die transformasieproses in 

stede daarvan om soos die stam van lssaskar, die tyd te onderskei , en onder leiding van die 

Heilige Gees op te tree as voorloper in die wereld (1 Kronieke 12:32 " .. . en van die seuns van 

lssaskar, met kundige insig wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen; .... "). Die kerk 

behoort nie net verantwoordelikheid te aanvaar vir die huis van God (tempel) nie , maar oak vir 

die stad van God, deur tot 'n grater mate as pasaangeer in die samelewing , 'n pad oop te breek 

vir die Koninkryk. 

3.3.1.5 Die invloed van die kerk se wereldbeeld op liturgie 

"Every person has a system of thinking , a worldview, and a set of ideas that form the frame of 

reference with which he or she interprets life and makes decisions" (Hendriks, 2004:55). 

Wanneer mense 'n gemeenskaplike leefwyse handhaaf, ontwikkel die gemeenskap, groep of 

kerk 'n spesifieke wereldbeeld wat gebaseer is op persepsies, idees en waardes wat weer 

gedrag of optrede van die groep en die individu bepaal. 

Smith (2009:43) wys daarop dat die mens in sy totaliteit (gees, siel en liggaam) betrokke is in sy 

leef-wereld en dus op dieselfde wyse invloed uitoefen op die vorming en instandhouding van sy 

wereld-beeld . " ... even before the human as thinker model we have the human as believer 
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already adhering to a constellation of beliefs before rationally engaging them. Deeper still 

however is the human as lover, a desiring being who feels his/her way through the world and 

life, a mode of encounter that will only later give rise to a constellation of beliefs and then 

subsequently, to rational thought" (ibid , 2009:43). 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat 'n individu of gemeenskap (ook die Kerk of 

gemeentes) 'n spesifieke wereldbeeld handhaaf wat gedrag en denke rig , sin maak van , en 

betekenis verleen aan , die lewe. "It is a type of coping mechanism that a society develops and 

shares over time, a consensus about what is good and bad , about values, attitudes, beliefs, the 

way of doing things, etc" (Hendriks, 2004:133). 'n Nuwe bewustheid van die implikasie van 

missio Deidra by tot 'n fokusverskuiwing in veral die korporatiewe liturgie. Teoloe verwys na 'n 

missionale liturgie (Bosch 1991 :390-391) wat dui op 'n grater gerigtheid van die Kerk op die 

wereld en klem op die taak van gelowiges om gestalte te gee aan die tweede en derde 

dimensies van wereldbeeld . Dit is egter steeds nie genoegsaam om lidmate toe te rus en 

bemagtig vir die liturgie van die lewe nie. Huidige gesprekvoering oor die verstaan en impak van 

die missio Dei (Breed , 2014) lewer 'n belangrike bydrae om 'n wanbalans in die toepassing 

daarvan in die kerklike leefwyse en 'n moontlike eensydige verstaan van God te voorkom. 

Vir doeleindes van hierdie navorsing word die missio Dei verstaan aan die hand van Mattheus 

28:18-20. Ewe veel gewig word toegeken aan die opdrag om te gaan (Matteus 28 :19a) en die 

res van die opdrag en die belofte (Matteus 28 :18, 19b en c en 20) om die kerk (korporatief en 

individueel) se identiteit en missie te beskryf. 

Kontekstuele faktore wat elders as stormdrywers beskryf is, speel 'n belangrike rol in die 

vorming of instandhouding van 'n groep of individu se wereldbeeld. Sekularisasie het die wereld 

ont-God en die kerk aangetas in haar verstaan van die werklikheid van God se inspraak deur 

Christus, haar toerusting deur die Heilige Gees en haar roeping en taak om die wereld te 

impakteer deur die liturgie. 

In die huidige samelewing oefen veral die postmoderne tydgees waarskynlik die grootste 

invloed uit op die vorming van 'n wereldbeeld . Die wanbalans wat ontstaan het met die 

oorbeklemtoning van eie belewenis om waarheid te verifieer teenoor die aanvaarding van 

absolute of ononderhandelbare waarheid van die Bybel as riglyn vir 'n Christelike leefwyse, is 

die grootste leemte wat hierdeur ontstaan . Nie net die individuele gelowige word hierdeur 

be"lnvloed nie maar ook die institusionele kerk. 
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Die wereldbeeld wat die kerk handhaaf, het 'n invloed op haar gedrag, en in hierdie ondersoek 

op beide die korporatiewe liturgie, asook die liturgie van die individuele lewe. Mittewede 

(2013:301) se: "Most instructors involved in theological education realize, at some level, that 

what is chiefly in view in the process of discipleship (that is spiritual formation) is transformation 

at the level of worldview; ... ". 

Om te volstaan met 'n ondersoek en aanpassings in die kerklike wereldbeeld is egter nie 

voldoende om die verwagte verandering in die liturgie van die erediens en die lewe te verseker 

nie. Wereldbeeld kan nie losgemaak word van selfbeeld nie. 'n lndividu of kerk se wereldbeeld 

en selfbeeld het 'n wedersydse impak op mekaar. Thompson (2012: 187) se" "Wordview thinking 

is an expression of the attempt to understand ourselves by way of ourselves". 

Die mens individueel en korporatief moet vra: "Hoe pas ek/ons in hierdie wereld in?" en veral 

"Wie is ek/ons in die konteks van die wereld?" Om daardie vrae te beantwoord word ondersoek 

ingestel na selfbeeld en identiteit en daarmee verbandhoudende gedrag. 

Uit die beskrywend empinese navorsing is bevind dat die kerk se huidige wereldbeeld 'n 

negatiewe invloed uitoefen op haar identiteitsbegrip. 'n Kort oorsig oor kerklike selfbeeld en 

identiteit sal die noodsaaklikheid van 'n Bybelse verstaan van die begrippe en die impak 

daarvan op die liturgie motiveer. 

3.3.2 Die kerk se huidige wereldbeeld dra by tot 'n identiteits- en 

selfbeeldkrisis 

Hoewel die ware identiteit van die kerk ononderhandelbaar en onwankelbaar is in Christus, is 

die beeld wat die kerk van haarself handhaaf, nie altyd 'n ware weerspieeling of demonstrasie 

van haar identiteit nie. 

lnteendeel, die vele skeurings van die kerk oor die eeue en die verskeidenheid van gestaltes 

van die kerk in die vorm van kerkverbande en gemeentes van dieselfde kerkverband , getuig 

van die uiteenlopendheid van die beeld wat die kerk van haarself handhaaf. Soos reeds in die 

vorige hoofstuk aangedui , beweer kenners dat die kerk 'n identiteitskrisis beleef. 

Hofmeyr en Kruger (2004: 126) skryf in 'n artikel oor die boustene van die kerk dat 'n diepgaande 

onsekerheid oor die wese (en wortels) van die kerk lei tot die ontwikkeling van 'n 

"onafgegrensde, plooibare identiteit wat maar net 'n afdruksel word van die wereld .. . ". 

50 



Daarteenoor beskryf Steyn (2006) 'n ander uiterste naamlik die onaanpasbaarheid wat 'n rigiede 

tradisionele selfbeeld tot gevolg het. 

Steyn (2006:661) verwys in navorsing wat in die NG Kerk gedoen is na 'n sogenaamde 

identiteitskrisis van die kerk . Hoewel die voorbeeld na die variante van Gereformeerdheid in die 

Nederduits Gereformeerde Kerk verwys, is die identiteitskrisis , die wyse waarop dit ontstaan en 

die gedrag wat dit tot gevolg het, myns insiens tot meerdere of mindere mate 'n realiteit in die 

kerk in haar globale gestalte . 

Steyn (2006:661 ) onderskei "minstens" vyf groat bewegings of sirkels in die NG Kerk 

(tradisionalistiese, charismatiese, rasionalistiese, mistiese en sinkretistiese bewegings) wat die 

'sentimente' binne die kerk identifiseer. Hierdie sentimente beskryf die eienskappe wat die kerk 

se selfbeeld konstrueer. Die vyf geYdentifiseerde bewegings groei of ontwikkel uit die 

oorspronklike kern , wat hier na die tradisionele Gereformeerde persepsie van identiteit verwys. 

Bogenoemde ontwikkeling veroorsaak die ontstaan van 'n tradisionalistiese sirkel wat teruggryp 

na veral gewoontevormende gebruike uit die verlede, in 'n paging om die oorspronklike 

vergestalting van identiteit te behou . 

Die ontwikkeling van die charismatiese beweging het op sy beurt die ontstaan van 'n 

rasionalistiese beweging as teenpool of regstellende aksie tot gevolg . Hoe meer die 

gevoelsmatige of ervaringsdimensie van die charismatiese beweging beklemtoon word , hoe 

sterker ontwikkel die teenoorgestelde rasionalistiese beweging. Die teenreaksie veroorsaak dat 

albei (oak alle soortgelyke) bewegings verder van die tradisionele kern van identiteit 

wegbeweeg . 

Die mistiese en sinkretistiese bewegings ontwikkel oak teenoor mekaar. Die mistiese beweging 

fokus op mistieke kommunikasie tussen die mens en God , en 'n soeke na die ware God (ibid , 

2006:662) en die sinkretisme skep 'n eie beeld van God en 'n gepaardgaande 

godsdienssiening , deur elemente uit ander godsdienstige oortuigings oar te neem of te 

integreer. Veral die invloed van post modernisme se relativisme is in hierdie beweging sigbaar. 

Steyn (2006:662) gebruik die volgende voorstelling om die oorsaak van die kerk se 

identiteitskrisis te demonstreer: 
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FIGUUR 3 : OORSAKE VAN DIE KERK SE IDENTITEITSKRISIS (STEYN, 2006:662) 

Steyn wys daarop dat daar kruisbestu iwing kan plaasvind tussen die tendense wat 'n verdere 

geskakeerde identiteitsbegrip tot gevolg het. 

Hoewel Steyn die kenmerke van vyf sirkelbewegings identifiseer om die diversiteit in die kerklike 

selfbeeld te beskryf, sal net die tradisionalistiese sirkel as voorbeeld gebruik word om die impak 

van selfbeeld aan te dui. 

Die tradisionalistiese kerngroep van die NG Kerk beklemtoon 'n 'tradisionele vorm van 

gereformeerde identiteit' (Ibid, 2006:663,664). In 'n poging om die Calvinistiese tradisie in die 

gestalte van die reformasie te bewaar en herleef, fokus predikante en lidmate in hierdie groep 

volgens Steyn op: 

>- Tradisionalistiese liturgie: liturgie wat verval het in "lee rituele handelinge" (ibid, 

2006:664), lidmate tree meestal op as toeskouers, erediensbywoning is dikwels uit 

gewoonte en nie oortuiging nie, taalgebruik tydens Woordverkond iging is dikwels 

arga'les en moeilik verstaanbaar. 

)> lnstandhouding van sisteme en strukture bied sekuriteit. 

>- Na binne gerigte ondersteuning van sosiale behoeftes in stede van 'n sosiale 

betrokkenheid in die gemeenskap. 

>- Groter klem op sekere sakramente (byvoorbeeld nagmaal). 

>- Rituele gebede waar groter klem val op die 'feit daarvan as die vorm en inhoud' (ibid, 

2006:664) (byvoorbeeld voor ete). 
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~ Oordrewe klem op die belydenisskrifte. "selfs meer kanonies as die Bybel self." (ibid, 

2006:664). 

~ Die kerkgebou word gesien as die "Huis van God". 

Om verdere insig te bekom rakende die DNS van identiteit en die impak van selfbeeld op 

gedrag (liturgie) word kennis van veral psigologie en sosiologie ingewin . 

3.3.2.1 

selfbeeld 

Verruiming van persepsies met betrekking tot identiteit en 

Wanneer oar identiteit en selfbeeld besin word , word die twee konsepte dikwels vermeng. 

Sodoende word meermale na self-beeld of die begrip of persepsie van identiteit verwys as 

identiteit. Die twee begrippe , identiteit en selfbeeld , sal vervolgens ondersoek word om te 

verstaan wat die impak van die identiteitskrisis van die kerk op gedrag (korporatiewe liturgie en 

die liturgie van die lewe) is. 

Dit blyk egter dat daar by kenners uit die verskillende wetenskappe nie eenstemmigheid 

bestaan oar die wese of DNS van identiteit nie. 'n Paar teoriee in die verband kom eerstens 

onder die soeklig . 

3.3.2.1.1 Die DNS van identiteit 

Die konsep identiteit word gebruik om wye uiteenlopende persepsies te beskryf. " .. . identity has 

been charged with so many different meanings that it has ceased to be meaningful at all and 

should be replaced by a range of other more specific concepts" (Sokefeld , 2001 :527). 'n Paar 

van hierdie uiteenlopende standpunte vanuit sosiologie en psigologie word vervolgens beskryf. 

Dunn (1998:35) se vrae oar identiteit kan nie tot een kategorie beperk word nie , maar sluit 

verskillende dimensies van menswees en oak komplekse kombinasies daarvan in . "This calls 

for a conception of difference that recognizes the complex and multiple interrelationships among 

social structures, the structures and workings of cultural discourses, and the irreducable facts of 

biological nature and variability". Hy se tereg dat die biologiese en fisiese verskille tussen 

mense nie ge·1gnoreer kan word wanneer oar identiteit besin word nie , maar volstaan dan 

ongelukkig net met twee kategoriee van onderskeid ing , naamlik, ras en geslag. Hy beskryf die 

sogenaamde "veh icle of identity formation" (ibid :35) as die sosiale self wat deur die invloed van 

kultuur, sosiale netwerke en die samelewing be"lnvloed word om aan identiteit gestalte te gee. 
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Passer & Smith (2007:442) se onderskeidende gedragspatrone dra by om identiteit te definieer. 

Die woord identiteit so aangewend , beskryf dan eerder sosiale status of 'n posisie in die 

samelewing of persoonlike konteks. 

Schwartz (2006) beskryf drie uiteenlopende standpunte met betrekking tot identiteit. ldentiteit 

word volgens horn deur sommige kenners verstaan as 'n proses van self konstruksie; ander 

beskryf dit as selfontdekking en 'n derde groep fokus op sogenaamde identiteitskapitaal wat 

aangewend word vir die onderhandeling van sosiale bronne, wat aangewend word om ('n) 

identiteit te vestig . 

Die self konstruksie teorie handhaaf die standpunt dat individue hul identiteit ontwikkel deur 

elemente uit die sosiale omgewing te integreer. Selfontdekking beskryf veral die teorie van 

Maslow en Waterman wat bekend staan as die "eudaimonistic self-discovery" (Schwartz, 

2006:779). Selfontdekking beskryf die proses waartydens die individu sy ware self of sy 

innerlike natuur ontdek en dan 'n stel waardes, doelwitte en norme kies vir die aktualisering van 

die self. Die derde standpunt "identity capital viewpoint" (ibid, 2006:779) beweer dat die individu 

oor die vermoe en gedrewenheid beskik om te onderhandel vir sosiale bronne soos lidmaatskap 

en toegang tot sosiale en werkgeleenthede om ('n) identiteit te vestig . 

Selfontdekking is die teorie wat die nouste met 'n Bybelse antropologie ooreenstem en word 

daarom in meer detail bespreek. Schwartz (2006) lig veral drie rolspelers uit wat bydraes 

gelewer het in die ontwikkeling van die teorie naamlik Maslow, (1968); Csikszentmihalyi, (1990) 

en Waterman (2003-2004). Die teorie is gebaseer op die humanistiese teorie van Maslow. Orie 

vlakke van selfontdekking is in hierdie teorie vervat, naamlik: "flow, personal expressiveness 

and self-actualization" (Schwartz, 2006:781 ). 

Waterman soos aangehaal deur Schwartz, (2006:781) fokus op die motivering van individue 

om te leef volgens hulle innerlike potensiaal. Belangstelling is volgens horn die laagste vorm 

van innerlike motivering tot selfontdekking maar kan wel as instrument dien om aanvanklike 

sinvolle belangstellingsvelde of aktiwiteite te identifiseer, waardeur identiteit kan real iseer. Dit is 

weereens duidelik dat identiteit hier verstaan word as 'n sosiale posisie of status wat met 'n titel 

beskryf kan word, soos byvoorbeeld, 'n skilder. 

Csikszentmihalyi soos aangehaal deur Schwartz, (2006:781) gebruik die term 'Flow' om die 

aanwending van talent of vermoe binne 'n belangstellingsveld te beskryf. "Feelings of flow 

denote usually intense involvement, a distorted sense of time, and lack of concern about failure 
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when engaging in activities that resonate with one's true self'. Betrokkenheid by sodanige 

aktiwiteite bied die geleentheid tot self-ontdekking. 

Selfuitdrukking beskryf die vermoe van 'n individu om aktiwiteite waardeur hy homself kan 

uitdruk in sy identiteit te integreer deur byvoorbeeld 'n skilder te word omdat hy daardeur 

uitdrukking kan gee aan sy identiteit. Die ervaring van selfaktualisering is volgens hierdie 

uitgangspunt dan die bewys van die realisering van 'n persoon se ware identiteit. 

Uit al drie teoriee sowel as bogenoemde beskrywings van identiteit, is dit duidelik dat identiteit 

veral verstaan word as 'n posisie in die samelewing (skilder). 

Oak in teologiese kringe word identiteit soms beskryf as 'n posisie of status of entiteit wat buite 

die mens le en nagestreef behoort te word. Persoonlike identiteit word deur Heitink (1984:98) 

verstaan as 'grondhouding' van harmonie, maar hy beklemtoon oak dat die realisering van 

identiteit 'n lewenslange proses is: "Een mens is zijn leven lang bezig zichzelf te warden; zijn 

identiteit ligt voor hem". 

Hoewel bogenoemde teoriee melding maak van talent, belangstelling en vermoe, word nie 

rekening gehou met die unieke aard en eienskappe van elke individu wat opgesluit is in sy 

DNS, en elemente is van sy gegewe of aangebore identiteit, nie. 

Bybelse antropologie behoort identiteit te verstaan as 'n Godgegewe realiteit wat ontdek, ontgin 

en ontwikkel word deur verskeie faktore wat 'n rol speel in die leefwereld van die individu. Net 

soos die unieke fisiese eienskappe van 'n mens opgesluit is in sy DNS, bestaan die DNS van 

identiteit van elke mens grotendeels uit 'n unieke gegewe samestelling van verskeie elemente 

wat opgesluit is in die wese van die mens (Psalm 139). 

Navorsing wat deur Marcus Buckingham en Donald Clifton voorsitter van die Gallup 

International Research & Education Centre gedoen is, lewer in die verband insiggewende 

inligting oar identiteit en talent Hulle onderskei eerstens tussen talent en vaardigheid: "Talents 

are innate, whereas skills and knowledge can be acquired through learning and practice" 

(Buckingam en Clifton, 2001 :25). 

Talent word definieer as: "your naturally recurring patterns of thought, feeling or behavior" 

(Buckingam en Clifton, 2001 :24). Die natuurlike (aangebore) aanvoeling of potensiaal by 'n 

individu om suksesvol te wees in 'n area of terrein van die lewe, word beskryf as talent. 
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Bucking am en Clifton (2001) onderskei deur hulle navorsing drie en dertig talentpatrone of 

temas wat in die menslike brein vasgele is. Net een uit 33 miljoen mense deel dieselfde 

talentkombinasie. Die unieke aard van identiteit of die DNS van identiteit word ook hierdeur 

bevestig . 

Die afleiding kan gemaak word dat identiteit 'n samestelling is van 'n kombinasie van verskeie 

gegewe of aangebore eienskappe, soos onder andere persoonlikheid , talente en fisiese 

eienskappe, maar wel ook onveranderlike kenmerke soos herkoms sowel as veranderlikes soos 

sosiale status en so meer, insluit. 

Paulus se identiteitsuitsprake sal in die volgende hoofstuk deur middel van die eksegetiese 

ondersoek aangedui en ge'lntegreer word , vir 'n beter verstaan van die term identiteit en die 

implikasie daarvan vir die liturgie. 

Die tweede term wat verwarring veroorsaak in uitsprake oor identiteit is 'selfbeeld '. 

3.3.2.1.2 Selfbeeld 

Selfbeeld is volgens Meyers (2008:37) 'n persoon se antwoord op die vraag : "wie is ek?" Die 

verwarring wat die ongedefinieerde gebruik van die terme 'selfbeeld ' en 'identiteit' veroorsaak, 

word weereens hier gedemonstreer. Die antwoord op die vraag : "Wie is ek?" beskryf myns 

insiens die onderskeidende kenmerke wat in die DNS van identiteit opgesluit is terwyl die 

antwoord op die vraag : "Wie dink ek is ek?" of "Hoe verstaan ek myself of my identiteit?" 'n 

persoon se selfbegrip of self-beeld sal beskryf. 

Die elemente waaruit selfbeeld opgemaak word, word deur sosioloe beskryf as "self-schemas -

the mental templates by which we organize our worlds" (Meyers, 2008:37). Meyers (2008) se 

selfbeeld of selfbegrip sluit nie net 'n persepsie van die huidige self in nie , maar bevat ook 

konsepte oor die potensiele self of die toekomstige self. 

Gecas se reeds in 1982 dat die self-konsep 'n renaissance ondergaan in sosiologie en 

psigologie. Hy (Gecas, 1982:3-10) integreer onder andere die volgende teoriee van verskeie 

sosioloe en psigoloe uit die era , om die uiteenlopende persepsies van die konsep te 

demonstreer: 

James (1 890) en Mead (1934) onderskei tussen die 'self' en 'konsep van die self . Die self word 

verstaan as "a reflexive phenomenon" (Gecas, 1982:3) wat vorm aanneem tydens sosiale 
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interaksie en die 'self-konsep', as "a product of this reflexive activity (ibid, 1982:3). Self-konsep 

beskryf die konsep wat 'n individu van homself handhaaf as 'n geestelike, morele, sosiale asook 

fisiese wese. 

Rosenburg soos aangehaal in Gecas (1 982:3). beskryf selfbeeld as "the totality of an 

individual's thoughts and feelings having reference to himself as an object". 

Turner (1968) se self-konsep is 'n idee of oortuiging van selfwaarde, die potensiaal, drome en 

doelwitte en bekwaamheid. 

Epstein (1973) stel voor dat self-konsep gesien word as 'n teorie of persepsie wat 'n persoon 

van homself het op grond van sy funksionering en ervarings en interaksie met ander. 

Gecas (1982:4) onderskei soos volg tussen identiteit en self-konsep: "Identity focuses on the 

meanings comprising the self as an object, gives structure and content to self-concept, and 

anchors the self to social systems. Self-esteem deals with the evaluative and emotional 

dimensions of the self-concept". Hy (Gecas, 1982: 10) se ook: "Beyond self-esteem lies the 

concept of identity, that vast domain of meanings attached to the self and comprising the 

content and organization of self-concepts". 

Meyers (2008:33) beskryf vier wyses waarop selfbeeld gevorm word naamlik 'n individu se rol , 

sosiale identiteit, vergelyking en daaglikse ervarings wat sukses en neerlae en terugvoer van 

ander insluit. 

'n Soeke na die ware self of 'n ware persepsie van die self is 'n lewenslange proses van onder 

andere skouerskuur met medemense. "As we navigate our daily lives, our sense of self over 

and again engages the world" (Meyers, 2008:33). 

Dit is weereens duidelik dat definiering van die term 'selfbeeld' so uiteenlopend is dat dit 

verdere verwarring veroorsaak. 

Vanuit 'n teologiese perspektief wys Heyns (1970:103) daarop dat selfkennis, kennis insluit van 

bestemming , moontlikhede, grense of beperkinge, gebreke en tekortkominge. "Ware egte 

selfkennis put die mens egter a Ileen uit God's open baring in die Skrif ' (Heyns, 1970: 103). Die 

uitsprake oor die mens soos in die Skrif vervat is, word deur 'n proses van internalisering en 

selfondersoek toegeeien. Stappe in die vorming van self-beeld of identiteitsbegrip, kan dan 
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beskryf word as selfkennis, selfkritiek (beoordeling aan die hand van Bybelse norme), 

selfaanvaarding , selfontplooiing en selfverantwoording (ibid , 1970: 105). 

Uit bostaande beskrywings van pogings om identiteit en selfbeeld te definieer is dit duidelik dat 

daar nie eenvormigheid is in die verstaan en die beskrywing van die begrippe nie. 

Die defin iering van identiteit , behoort deel uit te maak van die eerste vraag van 'n persoon of 

groep se wereldbeeld . Wereldbeeld motiveer die konstruering van die samelewing wat weer 

druk uitoefen op mense om op 'n sekere wyse uitdrukking te gee aan hulle identiteitspersepsie 

of selfbeeld . Oar die invloed van selfbeeld op gedrag se Meyers (2008:38) : "it helps organize 

our thinking and guide our social behavior". Die afleiding sou dan gemaak kan word dat 'n 

verkeerde, (hetsy beperkte of foutiewe) verstaan van identiteit en selfbeeld , mense kan 

verhinder om hulle optimale potensiaal te bereik en selfs gedragsversteurings veroorsaak. 

Die gevolgtrekking kan oak gemaak word dat persepsie van identiteit (self-beeld) gebaseer is 

op selfkennis of insig in die wese of DNS van identiteit. Enige denke oar identiteit wat nie 

korrelleer met die DNS van 'n individu se identiteit nie , sou as 'n swak self-beeld of vals 

persepsie van die self beskryf kon word . 

Omdat gedrag of optrede voortspruit uit self-beeld , ontstaan daar dikwels 'n diskrepansie tussen 

identiteit en gedrag. 

3.3.2.1.3 Die verband tussen selfbeeld en gedrag 

Uiteenlopende standpunte word gehandhaaf ten opsigte van stimuli wat gedrag motiveer. Freud 

se alombekende teorie wat gedrag toeskryf aan drange uit die onderbewussyn of die 

sogenaamde 'id ', is gekontrasteer deur humanistiese fenomenologie. "our behaviour is not a 

reaction to unconscious drives and conflicts , but rather a response to our immediate conscious 

experience of self and environment. " (Passer en Smith , 2007:450). Veral die teoriee van 

George Kelly (1905-1967) en Carl Rogers (1902-1987) het in die verband groat impak gemaak. 

Kelly se 'personal construct theory' (Passer en Smith , 2007:450) ondersoek individue se 

werklikheidsverstaan. Volgens horn is mense se primere doe! om sin te maak van die wereld en 

hulle eie !ewe (wereldbeeld) . Hy is veral bekend vir die ontwikkeling van die "Role Construct 

Repertoire Test" of "Rep Test" wat die denkrame van individue assesseer. lndividuele 

konstrukte bestaan uit kategoriee wat verskil van persoon tot persoon . Kategoriee soos 

goed/sleg ; suksesvol , ensovoorts; die wyse waarop gebeure in kategoriee geklassifiseer word , 
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en die verband tussen kategoriee gee 'n aanduiding van die individu se psigologiese wereld . "If 

we can understand the individual's internal world , then we can understand and predict that 

person 's behavior" (Kelly in Passer en Smith , 2007:450). Hy het onder andere die 'fixed role 

therapy' gebruik om die verband tussen selfbeeld en gedrag te demonstreer en 

gedragsverandering te bemiddel. 

Passer & Smith (2007:451) som Rogers se teorie oor die self op as "an organized , consistent 

set of perceptions of and beliefs about oneself'. Wanneer bogenoemde selfbeeld gevorm is, het 

dit 'n kragtige uitwerking op denkwyse asook invloed op gedrag . 

Die self het volgens Rogers (Passer en Smith, 2007:451) twee fasette , naamlik selfbeeld of 

konsep van die self, en 'n innerlike entiteit wat gedrag rig . Wanneer die selfbeeld gevorm is, 

word dit beskerm of in stand gehou as verwysingsraamwerk om die wereld en gebeure te 

interpreteer: "we therefore have needs for self-consistency, an absence of conflict among self

perceptions, and congruence, consistency between self-perceptions and experience" (ibid, 

2007:452). 

Die onlosmaaklike verband tussen begrip of persepsie van identiteit en gedrag wat daaruit 

voortvloei , word nie betwyfel nie. Om gedrag te verander, is dit noodsaaklik om versteurings 

tussen die ware identiteit en die persepsie van identiteit aan te spreek. 

Dit is noodsaaklik om ook die wyse waarop kultuur identiteit be'lnvloed te verreken , om die 

impak van die korporatiewe liturgie op die liturgie van die lewe aan te dui. 

3.3.2.1.4 Die rol van kultuur in die vorming van identiteitsbegrip en 

identiteitsformasie 

Sosioloog Cote (1996) aspireer om 'n raamwerk te beskryf waaraan die invloed van makro

sosiale faktore , mikro interaktiewe faktore en psigologiese faktore met mekaar in gesprek 

gebring word om die verband tussen kultuur en identiteit te meet. Hy inkorporeer sosiale 

strukture wat politiese en ekonomiese stelsels insluit, interaksie tussen mense wat daagliks 

sosialiseer, asook spesifieke fasette van persoonlikheid, wat volgens horn karakter, psige, ego 

en identiteit insluit . Cote (1 996) gebruik die term persoonlikheid as omvattende term wat 

identiteit as onderafdeling insluit, wat myns insiens nie 'n ware interpretasie is nie. Soos reeds 

aangedui, behoort identiteit die oorkoepelende term te wees wat onder andere ook 

persoonlikheid insluit. 

59 



Hy definieer identiteit as 'n medium of wyse om verskillende fasette van menslike self-definisie 

te beskryf. Sosiale identiteit beskryf volgens horn, die persoon se posisie in 'n sosiale struktuur, 

persoonlike identiteit dui die individuele ervarings aan wat spruit uit interaksie en ego identiteit 

wat volgens horn bydra om persoonlikheid te karakteriseer. 

Hy beskryf die ontwikkeling van sosiale identiteit in drie eras soos volg : 

In pre-modernisme is sosiale identiteit aan iemand toegeskryf (op grand van herkoms, ras, 

geslag), in vroee modernisme is sosiale identiteit beskryf as 'n posisie in die samelewing wat 

nagestrewe en behaal moes word (deur byvoorbeeld prestasie en finansiele vermoe) en in laat

modernisme moes sosiale identiteit bestuur word deur strategiese optrede (sosiale kontakte, 

invloed) om goedkeuring te wen en behou . 

Cote (1996) beskryf die rol van ego-identiteit in die vorming van karakter as twee 

onderafdelings naamlik struktuur en proses. Ego-identiteit struktuur beskryf hoe ervarings 

hanteer word en watter ervarings vir die individu belangrik is terwyl die proses beskryf word as: 

"the manner by which the ego forms its identity as a distinct entity in relation to its object world. " 

(Cote, 1996:421) 

Die struktuur en proses van identiteitsformasie oar bogenoemde drie eras kan dan soos volg 

opgesom word: 

Tydens pre-modernisme is van mense verwag om verantwoordelikheid te aanvaar vir posisies 

wat deur ander aan hulle toegeskryf is , en sodoende 'n sosiale identiteit aan te neem. Tydens 

vroee modernisme kon individue self 'n sosiale status of sogenaamde identiteit en 

gepaardgaande verantwoordelikheid kies, en daaraan gestalte gee. In die laat modernisme 

kenmerk 'n gebrek aan toewyding aan langtermyn verantwoordelikhede , die vorming van sosiale 

identiteit en moet individue aangemoedig word om voortdurend hierdie identiteit te ontdek, deur 

ander se goedkeuring te wen en erkenning te ontvang. (Cote, 1996:421) 

'Identity capital ' word beskryf as vermoe of prestasie wat aangewend word , om ter wille van die 

sosiale status of sosiale identiteit te onderhandel. Tasbare of sigbare kapitaal kan kwalifikasies , 

lidmaatskap, voorkoms, kommunikasievermoe insluit terwyl die onsigbare kapitaal psigologiese 

faktore soos kritiese denkvermoe, kognitiewe vermoe, selfbeheer, morele waardes, en 

effektiwiteit beskryf (Cote, 1996:426). 

60 



Uit bogenoemde bydraes kan afgelei word dat die term 'identiteit' in psigologie en sosiologie 

veral verstaan word as 'n rol of posisie in die samelewing wat identifiseer word as 'n gewenste 

identiteit, en dan nagestreef behoort te word . Die term word ook aangewend om selfbeeld en 

verskeie ander fasette of persepsies van identiteit te beskryf. Die proses waardeur 'n persoon 

die uiterlike identiteit nastreef, word as identiteitsformasie beskryf. 

Hierdie gebruik van die term het ook in die geloofsgemeenskap vastrapplek gekry en 

veroorsaak dat gelowiges hulle Godgegewe identiteit in Christus verstaan as iets wat verdien of 

nagestreef behoort te word . Dit het 'n impak op gedrag (liturgie). Vir doeleindes van hierdie 

navorsing word identiteitsformasie verstaan as die wyse waarop die DNS van die gelowige se 

identiteit as 'n gegewe verstaan en omarm word (self-beeld) en deur gedrag vertoon of 

gedemonstreer word as liturgie. 

Die kerklike kultuur be"lnvloed die gelowige se identiteitspersepsie. Vera! tydens die 

korporatiewe liturgie word gelowiges blootgestel aan die praksis (teorie en praktyk) van die 

Koninkrykskultuur. As die kerklike kultuur wat deur die praksis van die korporatiewe liturgie 

gedemonstreer word nie in lyn is met die DNS van die kerk se Godgegewe identiteit nie , kan 

tereg gese word dat die kerk 'n identiteitskrisis of 'n gebrekkige self-beeld het. 

3.3.2.1.5 Beginsels met betrekking tot die verband tussen DNS van identiteit, 

selfbeeld en gedrag 

»- ldentiteit is hoofsaaklik aangebore en nie 'n entiteit wat voor of buite die mens le en 

verwerf meet word nie. 

»- Met wedergeboorte is die nuwe identiteit van die gelowige ook 'n gegewe wat opgesluit 

is in die posisie wat die mens nou beklee in Christus en wat as't ware van binne af 

uitgewerk meet word deur die bemagtiging van die inwonende Heilige Gees (Romeine 

8:19; 8:29; Galasiers 5; Filippense 2:12-13). 

»- Die mens se optrede spruit voort uit, en is 'n direkte gevolg van , sy identiteitsbegrip of 

selfbeeld. 

3.3.2.1.6 Opsomming 

Die woord identiteit word vryelik aangewend om alle vorme van begrip van menswees te 

beskryf, wat myns insiens groat verwarring veroorsaak en nie die belangrike invloed van 
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identiteitsbegrip op gedrag verdiskonteer nie . Die term selfbeeld of "selfverstaan" (Punt, 

2012:280) word dikwels gebruik om die konsep identiteit te verduidelik sander om tussen die 

terme te onderskei. Veral op grand van die bogenoemde navorsing deur Gallop (Buckingam en 

Clifton , 2001) kan die afleiding gemaak word dat 'n mens se identiteit gelee is in sy 

geskapenheid (geneties en na die beeld van God) . Maar as weergebore mens is die nuwe 

identiteit oak 'n gegewe (indikatief) wat algaande van binne af uitgewerk moet word. Deur die 

werk van die Heilige Gees ontdek en verstaan die mens , hoe langer hoe meer, wie hy is 

(selfbeeld) , en werk hy mee om gestalte te gee aan identiteit (identiteitsformasie) . 

Volgens hierdie definisie word , wat tans beskryf word as byvoorbeeld , sosiale identiteit , dan 

verstaan as sosiale status of posisie, en kulturele identiteit, as kulturele herkoms, konteks, 

gesitueerdheid , sitz-em-leben en so meer. Die woord identiteit word dan gereserveer vir die 

unieke onderskeidende kenmerke, gawes, talente , vermoens, persoonlikheid, styl , herkoms en 

georienteerdheid van die individu . Hierdie verstaan van die begrip identiteit maak voorsiening 

vir die absolute uniekheid wat vervat is in die DNS van elke individu. Hoewel sekere fasette van 

identiteit sal oorvleuel , byvoorbeeld , geslag , etnisiteit, beroep, status ensovoorts, is die definisie 

van identiteit opgesluit in die unieke samestelling van die verskillende fasette waaruit identiteit 

bestaan en as die DNS van identiteit beskryf kan word . 

ldentiteit is dus, soos die DNS van 'n mens, 'n unieke aangebore werklikheid , en word in 

verskillende kontekste deur behorendheid of affiliasies, deur 'n proses van sortering ontdek, en 

as selfpersepsie (self-beeld) in die denke karteer. Die identiteit van die gelowige mens is oak 

met (weder)geboorte 'n aangebore werklikheid wat deur soortgelyke prosesse ontdek en ontgin 

moet word . Paulus verduidelik dit soos volg in sy brief aan die Efesiers: "Want ans is sy 

maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ans daarin 

kan wandel'' (Efesiers 2:10, AV, 1933/53). 

Selfbeeld beskryf die mate waartoe die mens al hoe meer die gegewe werklikheid of DNS van 

identiteit ontdek, en omarm, en daaraan uitdrukking gee binne die sosiale omgewing of die 

kulturele konteks. 

Die gevolgtrekking kan dan gemaak word dat onvanpaste gedrag meermale 'n direkte gevolg is 

van 'n dissonansie tussen selfbeeld en identiteit. Wanneer die dissonansie aangespreek word 

sal 'n gedragsaanpassing onvermydelik wees. 

Die onlosmaaklike interaksie en interafhanklikheid van wereldbeeld , selfbeeld en identiteit en 

gepaardgaande gedrag , word deur die voorafgaande ondersoek uitgewys. Die persepsie van 
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die self of sogenaamde self-beeld van die individu , of die instansie (hier kerk), binne die konteks 

van die gedefinieerde wereldbeeld, be"lnvloed op sy beurt die persepsie van 'n persoon of groep 

(kerk) se rol of roeping in die wereld. 

Wanneer die kerk se wereldbeeld in lyn is met God se wereldbeeld , soos in die Bybel beskryf 

word , en die beeld wat sy korporatief en individueel van haarself het, resoneer met haar 

Godgegewe identiteit , sal die wyse waarop sy gestalte gee aan haar identiteit in die wereld as 

liturgie van die lewe, die verwagte impak op die samelewing he. 

Die kerk se verworde wereld- en selfbeeld (persepsie van identiteit) word egter verder onder 

druk geplaas deur die uitdagings in die fisiese en kulturele konteks waarbinne sy haar roeping 

moet uitleef. Weens 'n gebrek aan verandering in die wyse van kerkwees om gestalte te gee 

aan haar identiteit, en met die uitdagings en vooruitgang van die samelewing tred te hou, het 

die kerk verder invloed en gesag verloor. Dit het bygedra tot 'n meer verwronge selfbeeld wat 

verdere onsekerheid veroorsaak het, en het sy in 'n paging om terug te keer na haar vorige 

invloedryke bestaanswyse , teruggegryp na praktyke en gebruike van die verlede (Joubert, 

2007:50) en gevolglike stagnasie. Hierdie stagnasie is veral sigbaar in die liturgie van die 

korporatiewe erediens, wat weer die liturgie van die lewe impakteer. 

3.3.3 Die kerklike identiteitskrisis lei tot liturgiese stagnasie 

3.3.3.1 Die huidige stand van liturgie in die kerk 

Tradisie , gewoontevorming en christenheid (Niemand , 2007:13) van die vorige era , het die 

rituele van die liturgie verarm tot 'n outomatiese respons wat meermale sander nadenke 

uitgevoer word. Die uitdagings van die postmoderne tydsgees en gepaardgaande veranderinge 

in die gemeenskap en wereld , bied oak verdere liturgiese uitdagings. 

Van der Walt (2005:231) se dat die stormdrywers en veral sekularisasie, 'n besliste rol speel in 

die kerk se selfverstaan en rol in die samelewing , maar wys daarop dat die "kerklike krisis 

medebepaal word deur 'n eeue oue verkeerde visie op die kerk self'. Die probleem le in die 

identiteitsbegrip van die kerk en die uitdrukking daarvan in haar verstaan van haar "aard as 'n 

samelewingsverband" (Van der Walt, 2005:233) . Die invloed van 'n gebrekkige wereldbeeld 

moet myns insiens bygevoeg word wanneer die probleem gedefinieer word . 

Dreyer (2006: 1295) beskryf die demonstrasie van die kerk se stagnasie oak as verstarring van 

die liturgie. 'n Werkswyse van modernisme was om waarheid te reguleer en beheer, deur die 
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daarstell ing van oorkoepelende sosiale stelsels en strukture. Hierdie stelsels en strukture 

bestaan gewoonl ik uit hierarg iee wat waarheid reguleer en mag uitoefen. Binne hierdie stelsel 

het die belydenisskrifte vorm aangeneem en is liturgiee geformuleer en kerkordes bepaal en vir 

feitlik vierhonderd jaar onveranderd in stand gehou. 

Dit het bygedra tot die benouende persepsie van liturgie wat tot die formele prog ram van die 

korporatiewe erediens beperk is en net deur opgeleide teoloe en predikante uitgevoer kon word. 

Formalisme belemmer ook die liturg iese impak. Dit word hoofsaaklik veroorsaak deur die 

persepsie by predikante wat weens hulle opleiding hul vernaamste rol in die ered iens verstaan 

as pred iker en nie as liturg wat die gemeente lei in aanbidding nie (Burger, 1999:12). Leuschner 

en de Klerk (2003:454) se dat die "onnadenkende vashou aan tradisie of weerstand teen 

verandering" ook bydra tot die stagnering van liturgie. 

Die definisie van liturgie het in die volksmond verarm en stagneer tot rituele (meestal 

voorgeskrewe) van die formele korporatiewe liturgiee. Leuschner & de Klerk, (2003:455) se dit 

is noodsaaklik dat die kerk 'verstaanbaar en effektief kerk sal wees vir die hedendaagse 

gelowige. Hulle se verder: "Dit help nie om te bly Grieks praat as die wereldtaal Engels is nie" 

(ibid ,). Die verpakking en aanbieding van die Evangelieboodskap moet van so 'n aard wees dat 

dit nie vir die moderne mens wereldvreemd voorkom nie. Hendriks, (1999:19) se gelowiges kies 

om deel te word van 'n geloofsgemeenskap wat mense bemagtig vir die vrae en probleme 

waarmee mense worstel. 

Olivier en van Deventer (2004: 13) wys daarop dat hoewel die post moderne mens soek na 

geestelike ervaring , rig mense hulle eerder na boeke en ander geestelike middele as na die 

kerk. "Die kerk as instituut word afgeskryf omdat dit lyk of die kerk nog in 'n pre-moderne of 

hoogstens modernisitese era vasgevang is ." 

Martoia (2008) som dit gepas soos volg op: 

"People seem to be crying out for action. Action that demonstrates life change, 

action that embraces risk in standing for values that run counter to imperialism and 

consumerism, action that shows information being translated into softer, bigger, 

more compassionate hearts. Our culture is tired of empty propositions and parroted 

platitudes. People are looking for embodiment; a full-blown living into the life of 

difference making" ( ibid , 2008 :39-40) . 
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Bosman en Muller (2009 : 1) verwys na pogings om die liturgie kosmeties te verfraai as hulle vra: 

"Op watter manier hou ons, te midde van vernuwing , vas aan die identiteit van die erediens as 

'n uitlewing van die Joods-Christelike tradisie van aanbidding?". Van der Walt (2005) verwys na 

verskeie 'onbevredigende' voorstelle om die kerk se huidige liturgiese uitdagings aan te spreek 

naamlik: "aanbidding , getuienis en diens (Vorster 1981 ); transformasie van belydenis en 

sending (Durand , 2002) ; 'n terugkeer na die ou belydenis van Nicea (Naude, 2004) . 

Op voetspoor van Jonker (1998) en Meijers (1997) se hy dat die kerk meer aandag gee aan 

heiliging van die individu as "heiliging van die hele lewe" (Van der Walt, 2005:231 ). In 'n 

ondersoek na die grondoorsake van die kerk se krisis en die gestaltes daarvan , reduseer hy dit 

tot hoofsaaklik twee basiese vraagstukke, naamlik dat die kerk nie meer weet presies wie sy is 

nie (identiteit) en wat haar "rol in die samelewing behoort te wees nie" (ibid, 2005:229). Om sy 

uitspraak oor die kerk se rol te staaf, haal hy Olthuis aan : 

" ... when she (the church) ventured outside of the church-gates and mingled in the 

affairs of the marketplace, she adjusted, compromised and even denied her 

message; when on the other hand, she was content to, or forced to remain within 

her walls, she failed to give concrete form to her Christian witness and discovered to 

her own consternation that she was 'outside ' of the world" (Olthuis in Van der Walt, 

2005:231). 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die kerk nie haar rol en taak in die wereld (deur die 

liturgie) na verwagting vervul nie , omdat sy onseker is oor wie sy is in die wereld. Dit kan 

verstaan word as 'n distorsie tussen die kerk se wereldbeeld, identiteit en selfbeeld wat 

gedemonstreer word deur haar handelinge en werkswyse soos veral in die liturgie vertoon 

word . Wanneer die korporatiewe liturgie ontoereikend is om die gelowige lidmaat te begelei in 

die ontmoetingsgebeure, word die gelowige nie toegerus en bemagtig vir die liturgie van die 

lewe nie. Die teendeel is egter ook waar: Korporatiewe liturgie wat lewensverandering tot 

gevolg het dien as voorbeeld vir 'n lewensliturgie wat die leefwereld kan impakteer. 'n 

Wetenskaplike ondersoek van die teologie van liturgie sal in 'n volgende hoofstuk gedoen word 

ter wille van definisieverruiming van die begrip 'liturgie' wat ook die liturgie van die lewe sal 

insluit. 

Uit die empiriese ondersoek blyk dit egter dat gelowiges nie voldoende toegerus en bemagtig is 

vir die liturgie van die lewe nie . Die toerustingspotensiaal van die korporatiewe liturgie word 

vervolgens ondersoek en beskryf. 
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3.3.4 Toerusting en bemagtiging van gelowiges 

Die korporatiewe erediens is die vernaamste bemagtigingsgeleentheid van lidmate. 

Smit (2010:5) se die erediens is die 'kernbediening ' om lid mate te mobiliseer vir 

'koninkryksdiens' of dan die liturgie van die lewe. Olivier en van Deventer (2004: 13) wys egter 

daarop dat die kerk in gebreke bly om lidmate te bemagtig vir hulle roeping : "Hoewel die 

erediens as 'n ontmoeting met God ervaar word , word die dialogiese en korporatiewe aard van 

die erediens sowel as die onderlinge opbou en die verhouding met die wereld 

onderbeklemtoon" (Olivier en van Deventer, 2004: 13). 

Vo lg ens Smit (2008: 110) is 'n teologiese paradigmaskuif of 'n "ekklesiologiese metanoia" nodig 

sodat die kerk haarself sal sien as medewerker aan God se sending aan die wereld. Verskeie 

ander teoloe huldig dieselfde standpunt as Smit as hulle pleit vir 'n missionale liturgie wat 

lidmate sal bemagtig en stuur. Hirsch (2006:82) se die kerk moet 'n missionale gemeente word . 

Hy definieer missionale gemeente soos volg :" a community of God's people that defines itself, 

and organizes its life around , its real purpose of being an agent of God's mission to the world. In 

other words, the church's true and organizing principle is mission . When the church is in 

mission , it is the true church". 

Dingemans (1991 :44) verwys na die korporatiewe erediens as 'n unieke gestalte van die 

christelike lewe. Tydens modernisme was voorgeskrewe deelname aan die liturgie van die 

korporatiewe byeenkoms die vernaamste uitdrukking van die geloofslewe. Dienswerk was veral 

die taak van betaalde amptenare of akademies gekwalifiseerde personeel. Gelowiges wat nie 

onderle was in die teologie nie, het eerder finansieel bygedra sodat gekwalifiseerde 

dienswerkers gestuur kon word om die Koninkryk te laat kom. Die persepsie dat dienswerk die 

taak en verantwoordelikheid van professionele of betaalde amptenare van die kerk is, het gelei 

tot onbetrokkenheid van lidmate en onkunde aangaande die liturgie van die lewe. 

Foster en Oostenbrink (2015: 1) se navorsing wat deur die Call42 groep gedoen is, bewys dat 

gelowiges in Suid-Afrika ervaar dat hulle nie voldoende toegerus is vir die geloofslewe in die 

wereld nie. Hu lie (Foster en Oosterbrink 2015: 1) se tereg dat die kerk opnuut 'n teologie van 

werke moet ontdek. "Simply stated , it is essential for the church to rediscover a theology that 

can shape faithful worship and witness for every place and every day of the week" (Foster en 

Oostenbrink 2015:4 ). 
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Hoewel die korporatiewe liturgie nie die enigste toerusting en bemagtigingsgeleentheid van 

gelowiges is vir hierdie roeping nie, is dit waarskynlik die geleentheid wat die grootste impak 

kan maak in die verband. Effektiewe toerustingsmodelle word vervolgens ondersoek. Veral 

kennis van uitkomsgebaseerde onderwys, narratiewe en mentorskap word integreer om die 

potensiele impak van die korporatiewe erediensliturgie op die liturgie van die lewe te verstaan 

en moontlik te vergroot. 

3.3.4.1 Toerustingsmodelle 

3.3.4.1.1 Uitkomsgebaseerde onderwys 

"Researchers in education and psychology have determined learning is best realized when the 

learner performs a skill through knowledge of the requirement in an outcomes-based objective, 

practice of the skill under supervision , and authentic assessment to the mastery level" (Keenen , 

2013:13). 

Keenan (2013:15) beskryf die uitkomsgebaseerde leerproses soos volg : begin deur 'n duidelike 

beeld te vorm van wat leerders uiteindelik in staat moet wees om te doen aan die einde van die 

leerervaring en beskryf dit as die uitkoms wat bereik moet word . Die leersessie ("curriculum, 

instruction , assessment and reporting") word dan beplan op grand van die verwagte uitkoms. 

"This is a simple matter of clearly defining what one wants learners to be able to do before the 

beginning , teaching them how to accomplish that end. And then assessing the end they were to 

achieve in the first place" (2013:15). As die uitkoms duidelik beskryf is, kan die stappe wat 

gevolg moet word om die uitkoms te bereik makliker identifiseer word asook leemtes in die 

leerproses waargeneem word sodat die nodige aanpassings gemaak kan word . 

Keenen (2013: 15) som die belangrikste komponente van 'n suksesvolle leerervaring wat veral 

deur die navorsingsbydraes van Andresen , Baud en Choen identifiseer is soos volg op: 

;;:. Persoonlike betrokkenheid by die leerervaring is belangrik. 

;;:. Die doel van ervaringsgebaseerde leerervaring moet 'n betekenisvolle bydrae lewer tot 

die persoonlike groei van die leerder. 

;;:. Reflektiewe denke en geleenthede om ervarings te bespreek lewer 'n belangrike bydrae 

in die leerproses. 
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)'.:- Die totale mens is betrokke by die leerproses. Leer betrek nie net die kognitiewe denke 

en redenasievermoe nie maar ook sintuie, emosies en persoonlikheid . 

)'.:- Vorige leerervaring en kennis moet in ag geneem word. 

)'.:- Leiers, dosente en mentors moet vertroue inboesem, respek betoon , belangstel in die 

leerder en die leersituasie met openheid benader. 

Uit die voorafgaande bydraes kan die volgende afleidings gemaak word om die 

bemagtigingsimpak van die korporatiewe liturgie te verhoog . 

)'.:- Gedragsverandering begin by verbreding van persepsies, konsepte of denkraamwerke 

wat in 'n leerervaring aangespreek moet word. 

)'.:- 'n Suksesvolle leerervaring bestaan nie net uit die oordra van akademiese kennis nie 

maar moet inklusief benader word om die totale mens in te sluit. 

)'.:- Uitkomsgebaseerde leerervarings begin met die visualisering en formulering van 

verwagte uitkomste en 'n leerstrategie wat daarvolgens beplan word. 

)'.:- Om die sukses van die leerervaring te verseker, moet die volgende stappe ingesluit 

word: blootstelling , deelname, identifisering en internalisering (Keenen ,2013:16). Hoewel 

bogenoemde stappe spesifiek beplan word as deel van die formele 

toerustingsgeleenthede vorm dit ook deel van informele leer. 

3.3.4.1.2 lnformele toerustingsgeleenthede 

Toerustingsgeleenthede of leerervarings word dikwels net verstaan as formeel gestruktureerde 

geleenthede waar kennis oorgedra word terwyl baie leerervarings ongestruktureerd of spontaan 

plaasvind tydens byeenkomste en sosialisering . 

In organisasies en strukture waar kennis en vaardigheid die bates of middele is waarmee 

invloed uitgeoefen word in die samelewing , word veral die rol van mentorskap en narratiewe as 

deel van die informele leerervaring beklemtoon. Die verband tussen die korporatiewe en 

individuele liturgiee kan ook as 'n mentor-mentee verhouding beskryf word om die impak van 

die voorbeeld en ervaring van die ontmoetingsgebeure van die korporatiewe byeenkoms te 

verstaan . 
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A. Mentorskap 

In 'n navorsingsprojek deur Swap (2001 ) is die rol van narratiewe en mentorskap as mediums vir 

kennisoordrag ondersoek. 

Die rol van 'n mentor as begeleier in die leerproses is van kardinale belang . Mentorskap word 

nie altyd doelbewus gestruktureer nie maar vind soms spontaan op informele wyse plaas 

wanneer die mentee 'n navolgenswaardige mentor identifiseer en bewustelik of onbewustelik in 

woord en daad navolg . Die belangrikheid van ervaring in die leerproses word weereens 

onderstreep: "the intangible assets that exist in the tacit dimensions of knowledge, built up over 

time in peoples' heads, hands and relationships" (Swap, 2001 :96). Selfs die mees begaafde 

persoon ontwikkel 'n vermoe of vaardigheid deur toegepaste kennis. Kruger (2005:528) beskryf 

die toerustingsproses as 'wordingsproses' wat uit vier elemente bestaan naamlik: "diagnostiese 

element, die element van kennis of insig , die element van konkretisering en die element van 

visie wat die kenn iskonkretisering effektief rig ". Hy verduidelik dat Christenwees verstaan moet 

word as "geestelike lewensvaardighede wat op die regte kennis en insig berus en afhanklik is 

van 'n regte leermeester". 

Om die impak van die voorbeeld van die korporatiewe liturgie op die liturgie van die lewe beter 

te begryp, kom mentorskap vervolgens ender die soeklig . 

'n Mentor kan beskryf word as iemand met meerdere ervaring wat in 'n verhouding staan met 'n 

mentee of volgeling . Die mentor begelei nie net die mentee in die proses van 

vaardigheidsontwikkeling en kognitiewe kennisoordrag nie maar demonstreer veral die kultuur 

van die organisasie deur die voorleef of vertoning van norme en waardes. "Being a good mentor 

means making myself visible to my protege in order for him to more fully understand what it 

means to behave, look like and be .... (an embodied symbol)" (Swap, 2001 : 100). 

'n Kultuur waarin mentorskap floreer kan gekweek word as beide die mentors en die mentee's 

die waarde daarvan besef. Wanneer dit deel van die kultuur van 'n organisasie word waar almal , 

vanaf die leiers tot die nuwelinge, daaraan deelneem , het dit die meeste waarde. In die verband 

se Ridout (2006:47): "in a mentoring culture, members think up, down and sideways - including 

peer-to-peer relationships and reverse mentoring". Swap (2001 :101-102) identifiseer die 

volgende kognitiewe meganismes wat verreken moet word om 'n effektiewe mentor leerervaring 

te verseker: 
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Leergereedheid - vorige leerervarings het netwerke in die brein gevorm waardeur nuwe kennis 

kodeer word, "this pre-existing knowledge powerfully influences how we encode and store new 

memories" (ibid , 2001 : 101 ). Osmer (2008:22) se 'n leerervaring is nooit neutraal of objektief nie 

maar word be"fnvloed deur vorige leerervarings en bestaande kennis: "All interpretation begins 

with pre-understandings that come to us from the past". 

Aktiewe deelname aan die leerproses - voordat inligting omgeskakel kan word in kennis of 

vaardigheid moet die leerder dit kontekstualiseer en betekenis daaraan toeken. Deur 'n geskikte 

omgewing te skep waar op eksperimentele wyse omgegaan word met nuwe kennis, idees en 

gedrag, kan die leerder dit toe-eien en toepas. 

Leertempo - leerders word aangemoedig om die tempo te bepaal en leemtes in kennis te 

identifiseer deur self-monitering. Deur leemtes in sy eie begrip te identifiseer, kan die leerder 

bepaal watter verdere inligting nodig is om iets ten volle te verstaan . 

Leer deur waarneming - mense leer deur waarneming, veral wanneer die rolmodel vertrou 

word, erken word as iemand met mag en invloed of iemand na wie opgesien word. Swap 

(2001 :102) stel dit soos volg : "When novices are immersed in a culture they value and are being 

mentored by an expert they admire, a great deal of learning can occur through observing the 

expert's behavior." 

Hoewel gelowiges onderling mekaar navolg as rolmodelle, of as mentor en mentee (1 Korintiers 

11 : 1) behoort die korporatiewe liturgie as rolmodel of mentor vir die liturgie van die lewe 

verstaan en uitkomsgebaseerd beplan en ingerig word. 

'n Verdere toerustingsmedium wat tans weer baie aandag geniet is die rol en impak van 

narratiewe (vgl. Bosman en Muller, 2009). Die belangrike rol wat stories reeds in die Ou 

Testament, maar veral in die Nuwe Testament, gespeel het om lewensverandering teweeg te 

bring en kultuur te vestig , onderstreep die belangrikheid daarvan vir beide die korporatiewe en 

individuele liturgiee. 

B. Die rol van narratiewe in die leerproses 

Vidal (201 2:329) se stories word oral en deur almal gebruik. Die menslike denkproses vind 

plaas deur stories. 
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'n Storie bestaan gewoonlik uit 'n tema, belangrike rolspelers en verwagte uitkoms en 'n 

betekenis implikasie. Die norme en waardes of die kultuur van die organisasie word in die storie 

vervat en uitgebeeld. Stories is meer rieel , vermaaklik en makliker om mee te identifiseer as 

formele manuskripte. Omdat dit gerig is op persoonlike ervaring en belewenis, maak dit 'n groter 

impak as blote oordrag van feite. 

"Narrativity and emotionality go hand in hand because both have a subjective and 

intersubjective aspect. Subjectively, narrativity is essential because it makes the worldview 

emotional, motivating, and easy to assimilate" (ibid, 2012:329). lntersubjektiwiteit dra by om 

boodskappe effektief te kommunikeer. 

Swap (2001 : 103) definieer 'n organisasie se storie as: "a detailed narrative of past management 

actions, employee interactions, or other intra- or extra-organizational events that are 

communicated informally within the organization". 

Sewe tipes stories wat gereeld in hierdie verband gebruik word , word in Swap (2001 :103) se 

navorsing identifiseer: "The rule-breaking story; Is the big boss human?; Can the little person 

rise to the top? Will I get fired? Will the organization help me when I have to move? How will the 

boss react to mistakes? How will the organization deal with obstacles?" 

Ook in teologiese kringe word die rol van narratiewe opnuut beklemtoon . 

Niemandt (2013:122) beskryf die belangrike rol van stories in die mens se bestaan. Elke mens 

leef in 'n storie wat "verduidelik hoe die lewe werk en hoe ons dink ons behoort te lewe". Hy 

beskryf leiers as storievertellers wat ook stories aanmekaar kan verbind. Stories bestaan nie net 

uit taal nie maar dra ook emosies en idees oor. Hy se stories het die potensiaal om mense te 

transformeer. 

Stories be'lnvloed nie net die individue nie maar ook gemeenskappe en kultuurgroepe 

(N iemandt, 2013:124). "Dit is juis die stories wat leiers vertel wat daarin slaag om al die idees 

en drome saam te vat in een narratief, wat sin en betekenis aan die hele organisasie gee" (ibid , 

2013:125). Hy (ibid, 2013:122) beskryf missionale leiers as "storievangers". 

Bosman en Muller (2009: 1) skryf in 'n artikel oor 'n narratiewe benadering tot liturgie dat hoewel 

mense stories oor hulleself vertel wat uitdrukking gee aan dit wat hulle van hulself glo, hulle nie 

self daardie stories skryf nie, maar dit aan hulle gegee word as sogenaamde "meesterverhale". 
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Die Bybelse verhale kan as meesterverhale verstaan word , wat die basis of maatstaf is vir 

gelowiges se lewensverhale . 

Narratoloe beweer dat in alle kultuurgroepe 'n "aantal meesternarratiewe bestaan" (ibid , 

2009:1). 'n Meesterverhaal word ook as 'n 'diskoers' (ibid, 2009:1) beskryf. Dit is nie net die 

inhoud van die verhale wat groot invloed uitoefen nie, maar veral ook die struktuur van die 

verhale. 'n Organisasie se operasionele strukturering, waardes en norme, gedragskodes en 

kultuur is in 'n diskoers vervat. Deur middel van herhaling, oorvertel en besprekings aan die 

hand van die meesterverhaal of diskoers, word die beginsels, kultuur en gebruike vasgele en 

mense se eie stories daarvolgens geleef. Bosman en MOiier (2009:1) wys daarop dat die 

korporatiewe liturgie "een van die heel sterkste vormende invloede (is) .... waarop 

erediensgangers hulle geloofsverhale konstrueer". Die korporatiewe liturgie kan dus verstaan 

word as mentor vir die liturgie van die lewe wanneer gelowiges hulle eie lewensverhale skoei op 

die Bybelse meesterverhale wat in die korporatiewe liturgie voorgehou en ge·lntegreer is. 

Hoewel die positiewe toerustings en bemagtigingspotensiaal van die korporatiewe liturgie veral 

ter sprake is, kan die negatiewe invloed van 'n gestagneerde liturgie nie ge"lgnoreer word nie . 

Op voetspoor van Ricoeur se driedeling oor die invloed van teks op konteks, verduidelik 

Bosman en MOiier (2009:2) die transformerende impak van die korporatiewe liturgie op die lewe 

van die gelowige. Eerstens word die huidige persepsies of vorige leerervaring van die gelowige 

verreken en beskryf as "prefigurasie". Wanneer die storie van die korporatiewe liturgie as 

meesterstorie ervaar word , en "as 'n samehangende geheel nuwe betekenis kry", vind 

sogenaamde "konfigurasie" as tweede stap plaas. Die laaste stap in die drieledige proses, wat 

as "refigurasie" beskryf word , verduidelik die transformasie in selfverstaan en 

werklikheidsbeskouing of wereldbeeld en veral gepaardgaande gedragsverandering. Hulle 

(2009:2) se: "refigurasie lei immers terug na die wereld en na handelinge". Re-figurasie is 'n 

noodsaaklike uitkoms van die korporatiewe liturgie, veral vir die postmoderne mens wat volgens 

hulle blootgestel is aan 'n onophoudelike "sirkulere, speelse, paradoksale en nimmereindigende 

proses van allegoriese voorstelling, oftewel 'figurasie"'. 

Bosman en MOiier (2009: 1) beskryf die volgende merkers in 'n narratiewe benadering tot 

liturgie: 

);> Liturg ie is 'n voortgaande proses van verhaaloordrag en -ontwikkeling . 

);> Liturgie kan as 'n oorvertelling van 'n bekende verhaal beskou word. 
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);;> Liturgie behels ook die voortdurende opbou van 'n nuwe begrip van die bekende 

verhaal. 

);;> Liturgie is 'telling a past and dreaming a future ' (Brueggemann 1989). 

);;> Net soos alle aspekte van kerkwees, speel liturgie te midde van die dinamiek tussen 

dominante en gemarginaliseerde verhale af. 

);;> Liturgie is 'n dramatiese vertell ing wat simboliese en verbale kommunikasie integreer" 

(Bosman en Muller, 2009:1 ). 

Hierdie kennis sal in 'n volgende hoofstuk met Bybelse riglyne vir liturgie in gesprek gebring 

word om dit verder te ondersoek en beskryf. 

Die potensiaal van 'n matriks word vervolgens ondersoek as 'n moontlike struktuur om die 

verband tussen die liturgie van die korporatiewe erediens en die liturgie van die lewe te 

demonstreer, sowel as die bemagtigingspotensiaal van die liturgie te verhoog. 

3.4 Die potensiaal van 'n liturgiese matriks 

Met behulp van 'n elektroniese soektog is die volgende algemene gebruike van 'n matriks binne 

verskillende domeine of vakgebiede aangedui. Hierdie gebruiksdefinisies bied 'n riglyn vir die 

toepassing van die term en beginsels van 'n matriks in verskillende kontekste . 

'n Matriks kan in sy mees basiese vorm beskryf word as 'n netwerk van tabelle en rye wat op die 

verskillende kruispunte data vertoon wat met mekaar verband hou . 'n Matriks word ook beskryf 

as 'n netwerk of baarmoeder waaruit iets anders kan ontstaan, groei , of ontwikkel. Die woord 

matriks is afgelei van die Latynse woord 'mater' wat vertaal word as baarmoeder of moeder. 

3.4.1 Definisies van 'n matriks in verskillende vakgebiede 

Stanford.edu/materials (2014) lys die volgende definisies van 'n matriks in verskillende 

vakgebiede: 

);;> Die substansie, omgewing of situasie waaruit iets ontstaan. 

);;> In anatomie word die naelbed as matriks beskryf. 
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~ In geologie beskryf matriks die rots of substansie waarin fossiele gevind word . 

~ In die drukkuns en musiek beskryf dit die prototipe of meester wat gebruik word vir 

duplisering . 

~ Die basis of hoofkomponent of grondstof van 'n produk (bv plastiek, alooi), staan bekend 

as die matriks. 

~ In wiskunde: "a rectangular array of elements, set out in rows and colums, used to 

facilitate the solution of problems such as the transformation of coordinates usually 

indicated by parentheses" (www/http/google engage). 

~ In elektronika word dit gebruik om 'n reeks seine te ontwikkel deur reekse op mekaar te 

baseer. 

~ Rekenaarwetenskap: "[T]the network of intersections between input and output leads in 

a computer, functioning as an encoder or decoder". (Google.co.za/za/ads/engage) . 

3.4.2 Eienskappe van 'n matriksstruktuur 

Uit bogenoemde beskrywings kan die volgende eienskappe van 'n matriks afgelei word : 

~ 'n Matriks bestaan uit 'n netwerk of basis wat saamgestel is uit elemente, faktore of 

grondstowwe wat nie net saamgevoeg is om 'n struktuur of kreatiewe ruimte skep nie 

maar deur die kruisbestuiwing van die elemente in die netwerk, 'n bydrae lewer om iets 

anders tot stand te bring . 

~ 'n Matriks beskryf 'n netwerk van vertikale rye en horisontale tabelle wat tot stand gekom 

het deur die interaksie tussen elemente of faktore . Wanneer statistiese korrelasies 

tussen die pole van afgepaarde konstrukte in hul matrikse interpreteer word . kan 

doelwitte bereik word . 

~ "Matrix factorization generally serves the purpose of rephrasing through a series of 

easier sub problems a task that may be relatively difficult to solve in its original form" 

www.sosmath .com/matrix/matrixO. hotml 

~ Die individuele kruispunte tussen 'n tabel en 'n ry word as 'n draer of vektor beskryf. 
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Kates en Kesler (2013:6) definieer 'n organisatoriese matriks soos volg : "Matrix is a mechanism 

to support integration across an organization structure". Galbraith (2013) se die meeste leiers is 

suksesvol betreffende strategie en struktuur van 'n matriks, maar vind dit moeilik om die ander 

aspekte van organisasie soos rol , verantwoordelikheid , kommunikasienetwerke, konflikbestuur, 

samewerkingsooreenkomste, vergoeding of aanmoedigingsinsentiewe, groei en eskalasie en 

bestuursprosesse by die matriksontwerp te integreer. Die belangrikste proses in die struktuur of 

matriks netwerk is volgens horn die proses wat verantwoordelik is vir die verspreiding of 

beskikbaarstelling van bronne. Die ander aspek wat van kardinale belang is, is volgens 

Galbraith (2013:6) om die regte persone in die regte sleutelposisie te ontplooi . 

Galbraith (2013:6-7) onderskei vier faktore wat nodig is vir effektiewe matriks implementering 

naamlik struktuur, die regte funksioneringsmeganismes , netwerke en sosiale kapitaal , en 

leierskap wat grense oorspan . 

3.4.3 Die praksis van 'n matriks struktuur 

Hall (2013:4) skryf in 'n artikel oar die uitdagings en voordele van 'n matriks as organisatoriese 

struktuur: "A matrix organization structure with multiple reporting lines is now becoming the 

organizational structure of choice for large complex organizations". Die vorige silo struktuur met 

hierargiese leierskapsfunksies dra nie by tot volhoubare ontplooing van mense en middele in 

die huidige samelewing nie. Hy beskryf die strukturing van tradisionele organisasies as vertikaal 

terwyl die nuwe werkswyse toenemend horisontaal funksioneer en vertikale lyne in die proses 

kruis . 

Die werkswyse word gedryf deur veral globalisering , tegnologiese ontwikkeling en die gevolglike 

kompleksiteit wat volgens horn veral die besigheidswereld kenmerk. 

Die uitdagings van die matriks struktuur met meer kontrolepunte, kompeterende doelwitte en 

bestuur van diversiteit bied veral nuwe uitdagings aan leierskapstrukture. Hy haal 'n bestuurder 

aan wat die uitdaging so verwoord : "The challenge is not so much to build a matrix structure as 

it is to create a matrix in the minds of our managers" (Hall , 2013:5) . Hy waarsku dat leiers wat 

verwag dat 'n matriks struktuur die antwoord op uitdagings sal bied teleurgesteld sal staan. 

" ... the structure itself solves nothing , it just provides a framework in which we can start to 

develop new ways of working" (Hall , 2013:5) . 
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Hall (2013:5) wys op drie uitdagings wat in gedagte gehou moet word wanneer die matriks 

struktuur integreer word naamlik effektiewe konneksies, die balans tussen kontrale of beheer en 

vertraue, en derdens "clarity and alignment". 

Wat konneksies of verbindinge tussen mense en groepe mense betref, bied die matriks die 

potensiaal tot beter samewerking en koordinering , maar word die eise op tydsbestuur van die 

leier en/of koordineerder grater. 'n Belangrike konsep vir die gebruik van 'n matriks, is om te 

weet waar of wanneer spanwerk of netwerk nie nodig is nie. Die komplekse struktuur van 'n 

matriks kan bydra tot misverstand en konflik omdat kommunikasie , veral deur tegnologie, 

kultuurverskille en oorvleuelende doelwitte, grater uitdagings bied. Desentralisering is 

onvermydelik in 'n matriks struktuur. Balans tussen kontrale en vertraue is 'n voorvereiste vir 

suksesvolle desentralisering. 

'n Derde uitdaging wat die matriks bied is onduidelike doel en ralbeskrywings en 'n duidelike 

visie van interaktiewe verbintenisse van individue, in die grater struktuur. Hall (2013:5) verwys 

hierna as "alignment". Hy wys daarop dat eenvormige doelwitte en duidelik omlynde 

ralbeskrywings nie 'n matriks struktuur benodig nie. Die feit dat 'n matriks integreer moet word, 

is 'n bewys dat die uitdagings en doelwitte kompleks en divers is. lndividue behoort volgens 

horn hulle eie doelwitte en ralle te definieer. 

3.4.4 Beginsels vir die implementering van 'n liturgiese matriks 

'n Liturgiese matriks bied die struktuur om die paradoks van globale en lokale, interne en 

eksterne en vertikale en horisontale interaksie en insette te balanseer om suksesvolle uitkomste 

te verseker. Om die potensiaal van 'n liturgiese matriks optimaal te benut en suksesvol te 

integreer moet die uitdagings wat onderskei is in gedagte gehou word . 

In 'n liturgiese matriks is veral tydsbestuur en bemagtiging, van die belangrikste faktore wat 'n 

ral speel in die kobrdinering van konneksies of verbindings tussen p(P)ersone en graepe 

mense. Balans tussen kontrole en vertraue is 'n voorvereiste vir suksesvolle desentralisering 

waarsonder 'n matriks nie suksesvol ge"lntegreer kan word nie. 

'n Effektiewe kommunikasie struktuur is van kardinale belang in 'n liturgiese matriks om die 

uitdagings wat tegnologie, kultuurverskille en oorvleuelende doelwitte stel , die hoof te bied en 

misverstand en konflik te voorkom. 
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Duidelike doelwitstelling is ononderhandelbaar veral met die inisiering van 'n liturgiese matriks, 

maar sal deurgaans bydra om uitkomste te definieer en bereik. 

Om 'n liturgiese matriks te integreer, sal Bybelse riglyne vir beide die korporatiewe en 

individuele liturgiee, asook die verband tussen liturgiee, in die volgende hoofstuk onderskei 

word deur middel van 'n eksegetiese ondersoek. 

3.5 Ten slotte 

Die wereld is van God vervreem, bly antagonisties en weerstandig teenoor die Evangelie want 

gelowiges slaag nie genoegsaam daarin om die opdrag/mandaat uit te voer om die Koninkryk te 

realiseer nie. Hoewel die invloed en leiding van die institusionele kerk om die verwagte 

transformasie in die samelewing te bewerk, nie gering geskat kan word nie, rus die 

verantwoordelikheid hoofsaaklik op die skouers van die individuele gelowige as gesant van die 

Koninkryk. Die taak van gelowiges is om daagliks, deur die liturgie van die lewe, transformasie 

te bewerk, oral waar hulle plek opneem, in die verskillende ruimtes van die samelewing. Die 

verwagte transformasie wat hier ter sprake is , sal in die normatiewe taak ondersoek en beskryf 

word . Dit is egter belangrik om die ruimte waarbinne transformasie moet plaasvind , te omskryf. 

Alhoewel ruimte karteer kan word , is dit duidelik dat die term meer as fisiese spasie beskryf. 

Sosioloe Lefebvre (1991) en Soja (1996) het drie ruimtelike kategoriee onderskei naamlik: 

• eerste spasie as kategorie vir karteerbare ruimte , of fisiese spasie, of 'n plek 

• tweede spasie word verstaan as konseptuele ruimte , of verbeelde spasie, wat konsepte 

oar potensiele ruimte of ge·idealiseerde ruimte insluit, en 

• derde spasie wat leefruimtes waar mense daagliks skouerskuur in die samelewing 

beskryf. 

In 'n artikel oar liturgiese ruimtes voeg Cilliers (2008) 'n vierde geestelike spasie by wat aansluit 

by tweede of verbeelde spasies maar volgens horn nie ten voile in die kategorie 

geakkommodeer kan word nie. Hy beskryf dit as 'n "geantisipeerde ruimte ... in die sin van 'n 

antisiperende vooruitgrype op transendente werklikhede, op so 'n wyse dat dit nie bloat 'n 

verbeelde ruimte is wat 'n mens uit die verte observeer nie maar dat jy inderdaad reeds deel het 

aan dit waarop jy vooruitgryp" (Cilliers, 2008:3) . Hy verduidelik dat hierdie ruimte nie beheer 

word nie, maar eerder verstaan word deur 'n "spiritualiteit van transendering" (ibid , 2008:3) wat 
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met verwagting kyk en glo dat dit waarna jy "vooruitgryp in die transendente ruimte , reeds nou 

in die immanenete ruimte realiseer" (ibid , 2008:3). 

Twee Griekse woorde word deur Cilliers (2008) gebruik om onderskeid te tref tussen veral 

eerste en derde en tweede en vierde spasies. Die woord 'topos' beskryf 'n spesifike 

gedefinieerde plek (eerste en derde spasies) en 'chora' 'n meer grenslose of onafgebakende 

ruimte. 'Chara' (tweede en vierde spasies) word verstaan as skeppingsruimte, ruimte met 

potensiaal om iets anders tot stand te bring , '"n baarmoeder, gewer van lewe, voedend en 

koesterend - 'n chora wat chaos oorwin , en so lewensruimte moontlik maak" (Cilliers, 2008:3). 

Liturgiese ruimtes vanuit hierdie perspektief beskou kan dan volgens Cilliers (2008) maklik as 

eerste (fisiese lokalitiet) en derde spasies (leefwereld) verstaan word maar liturgie moet ten doel 

he om juis daardie ruimtes te "omskep en transendeer om ... buurt van verbeelding en spasie 

van antisipasie te word" (Cilliers, 2008:5) . 

Gelowiges as gestuurdes en verteenwoordigers van God is ontoereikend toegerus vir hierdie 

mandaat. Die liturgie van die korporatiewe erediens is die vernaamste toerustingsgeleentheid 

en voorbeeld vir 'n effektiewe lewensliturgie. 'n Liturgiese matriks kan gebruik word om die 

toerustingspotensiaal van die korporatiewe liturgie te verhoog. 

In die volgende hoofstuk sal die verband tussen korporatiewe en individuele liturgiee ondersoek 

word aan die hand van Paulus se verwysing na gelowiges, korporatief en individueel , as die 

tempel van God. Vanuit die eksegetiese ondersoek sal normatiewe riglyne formuleer word vir 

beide die liturgie van die korporatiewe erediens, asook die liturgie van die lewe. 

Die tendense wat in die beskrywende taak onderskei is, en die kennis wat deur die 

interpretasietaak ingewin is, sal deur middel van interdissipl inere dialoog krities bespreek word 

in verhouding tot die beginsels wat in die normatiewe taak geformuleer word . 
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Hoofstuk 4: Normatiewe taak 

Profetiese onderskeiding - ondersoek uit die Skrif 

4.1 Doelstellings 

Die doel van hierdie eksegetiese ondersoek is om die impak van die korporatiewe 

erediensliturgie op die liturgie van die lewe te ondersoek en Skrifgefundeerde beginsels te 

formuleer wat kan dien as riglyne vir beide die korporatiewe liturgie en die liturgie van die lewe. 

4.2 lnleiding 

Heitink (1999:178-200) se beskrywing van 'n hermeneutiese spiraal wat altyd weer vanuit die 

praktyk terugkeer vir die herformulering van basisteoretiese perspektiewe uit die Skrif, word 

gebruik om die interaksie tussen die praksis (teorie en praktyk) van die korporatiewe liturgie , en 

die praksis van die liturgie van die lewe, te ondersoek. In hierdie ondersoek gaan dit oar 'n 

praksis van beide die liturgie van die korporatiewe erediens en die liturgie van die lewe. Die 

doel van die eksegetiese ondersoek is om normatiewe beginsels te formuleer vir beide die 

korporatiewe en individuele liturgie. 

Osmer (2008) beskryf die normatiewe taak as 'n proses van profetiese onderskeiding, dit wil se 

om die Woord van God op die spesifieke situasie en episodes in die praktyk toe te pas. Osmer 

gee drie riglyne om beginsels uit die Woord van God te onderskei vir die huidige praksis 

naamlik teologiese interpretasie (2008: 139), etiese reflektering (2008: 149) en goeie praktyk 

(2008:153). 

Teologiese interpretasie verwys nie net na eksegese van die Bybel in isolasie nie, maar fokus 

volgens Osmer (2008:139) op "the interpretation of present episodes, situations and contexts 

with theological concepts". Teologiese konsepte word dus ingespan om die huidige praksis te 

interpreteer. 

Etiese reflektering word verstaan as 'n tweeledige proses waardeur: 

• eerstens konflikterende waardes en norme wat die huidige praksis rig onderskei word , 

en 
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• tweedens, aan die hand van Bybelse riglyne, toepaslike "ethical principles, guidelines 

and rules" (Osmer, 2008: 149) ontwikkel word , om gedrag in episodes, situasies en 

konteks te herlei, sodat verwagte morele uitkomste bereik kan word. Osmer baseer die 

proses op Riccoeur (1992) se beskrywing wat verwys na die "identity-shaping ethos of a 

moral community that is embodied in its practices, narratives, relationships and models" 

(Riccoeur, soos aangehaal deur Osmer, 2008:149). 

In die vorige hoofstuk is tendense en temas ge"ldentifiseer wat veral invloed uitoefen op die 

toerusting en bemagtiging van gelowiges vir hulle roeping en taak in die wereld . In hierdie 

eksegetiese ondersoek word gefokus op die verband tussen die korporatiewe en individuele 

liturgiee, wat beide deur die tempelmetafoor beskryf word, en die implikasie daarvan vir die 

praksis van die liturgie. 

Pauliniese denke bied belangrike riglyne vir die korporatiewe liturgie sowel as die liturgie van 

die geloofslewe. Omdat Paulus 'n apostel was met 'n koninkryksvisie wat gerig was op die hele 

wereld , is die inhoud van sy briewe missionaal en praktykgerig (vgl. Verster, 2005). Hy 

adresseer nie net sake wat geloofsgemeenskappe raak nie (bv Romeine 13), maar spreek oak 

die uitdagings en moontlikhede vir die lewe van individuele gelowiges aan vir hulle roeping in 

die wereld (bv Efesiers 6:13-20). In die eerste Korintierbrief adresseer hy nie net die uitdagings 

van die korporatiewe erediens (bv 1 Korintiers 14) nie maar gee hy oak praktiese riglyne en 

beginsels vir die praksis van die daaglikse geloofslewe (bv 1 Korinters 6). Die ooreenkoms 

tussen die konteks van die Korintiers en die postmoderne konteks van die kerk is opvallend 

(Thistleton, 2000:17,89-90; Fee, 2014:20). Du Randt (2009:1777) se: "Geen ander geskrif in die 

Nuwe Testament skets aan ans 'n gemeentesituasie so na aan ans tyd as juis die brief nie". 

In die eksegetiese ondersoek sal gefokus word op Paulus se analogiese gebruik van metafore, 

veral die tempelmetafoor in die eerste brief aan die Korintiers, met die oog op die toepassing op 

die liturgie. 

Om beginsels vir die liturgie van die lewe te onderskei, sal veral die implikasie van die 

tempelmetafoor in 1 Korintiers 6 binne die konteks van die brief ondersoek word. Om die 

betekenismoontlikhede van die metafore vir die geloofslewe te verstaan , sal 'n eksegetiese 

ondersoek van veral 1 Konings 8 en Hebreers 9 gedoen word. Riglyne vir die korporatiewe 

liturgie word beskryf aan die hand van die liggaam metafoor in 1 Korintiers 11-14, in besonder 

hoofstuk 14:26, in verhouding tot die tempelmetafoor in 1 Korintiers 3:10-17. 
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Uitsprake in Paulus se brief aan die Korintiers sal met ander Bybelse uitsprake vergelyk word 

om die verwantskap van die uitsprake met die res van die Bybelse boodskap te bepaal en die 

liturgiese potensiaal te verruim. Dit sal gedoen word deur Skrif met Skrif te vergelyk (Jordaan, 

1999:471). 

In die literatuurstudie sal gefokus word op temas wat die verband tussen die metafore en liturgie 

beskryf, en sluit onder andere in: die waarde en rol van 'n metafoor; die begronding van die 

metafore (sosiohistoriese konteks); die betekenis implikasie van die metafoor vir die liturg ie. 

4.3 Metodiek 

Om die doelstellings van hierdie eksegetiese ondersoek te bereik, sal hoofsaakl ik die 

grammaties-historiese benadering (De Klerk en Van Rensburg , 2005) gevolg word. Die 

volgende vier stappe sal deurgaans gebruik word : 

¢ Die vers of perikoop word ondersoek binne die konteks van die boek en die Bybel om die 

agtergrond en boodskap van die boek te verstaan. 

¢ Die sosiohistoriese konteks word bepaal en beskryf. 

¢ 'n Woordstudie van relevante woorde sal gedoen word. 

¢ Kommentare sal geraadpleeg word om die betekenis en boodskap van die teks te verstaan 

en vir vandag toe te pas. 

+ Om die toepaslikheid op die hedendaagse liturgie te bepaal word raakpunte tussen die 

huidige liturgiese uitdagings en die van die Korintiers tydens die skrywe van die brief 

identifiseer. 

+ Elke onderafdeling sal met opsommende riglyne afgesluit word wat aan die einde van 

die hoofstuk saamgevat sal word as 'n gevolgtrekking . Vanuit die bevindinge van die 

ondersoek sal Skrifgefundeerde basisteoretiese riglyne saamgestel word vir die 

korporatiewe en individuele liturgiee. 
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4.4 Die gebruik van metafore 

Paulus gebruik verskeie metafore, analogiee en oorredingstegnieke om sy standpunt te stel en 

konsepte te verduidelik . Lackof & Johnson, (1980:3) vergelyk 'n metafoor met 'n konsep. Die 

mens se konseptuele proses geskied metafories of semioties. Konsepte vorm die basis van 

kultuur. Metafore kan ooreenkomste skep, fokus op logiese bestaande ooreenkomste en 

teenstrydige eienskappe elimineer. (Goede, 2004: 12). 

Die grense vir interpretering en gebruik van metafore word deur die konteks bepaal. 

Metafore of tekens is in die Bybel algemeen gebruik om die onsienlike geestesdimensie binne 

die verstaansraamwerke van mense te bring. Verskeie voorbeelde in die Ou Testament, 

byvoorbeeld die slang in die woestyn , die ark en die tempel is as tekens gebruik om geloof in 

God te ondersteun . 

Hoewel Paulus in 1 Korintiers veral die liggaam en tempel metafore gesamentlik gebruik om 

konsepte te verduidelik sal die metafore eers afsonderlik ondersoek word . Om die voile 

betekenisimplikasie van hierdie metafore en die relevansie daarvan vir die korporatiewe en 

individuele liturgiee te bepaal , moet die metafore binne die sosiohistoriese konteks ondersoek 

word (vgl. Wolfe , 2002). 

4.4.1 Die Tempel-metafoor 

Paulus verwys meer as eenmaal na die gelowige as tempel in sy skrywe oar die praksis van die 

geloofslewe. Hy trek parallelle lyne tussen die praksis van die geloofslewe en die toerusting en 

inrigting van die tempel asook die levitiese tempelpraktyke wat deel uitgemaak het van die 

kultus van die verbondsvolk in die Ou Testament. Leithart (2002 : 131) beskryf Paulus se 

benadering as "a temple ecclesiology rather than simply a literary employment of temple 

imagery". 

Die tempel in die Ou Testament is as opvolger van die tabernakel gekonstrueer volgens die 

voorskrifte wat Moses op die berg Sinai van God ontvang het vir die bou van die tabernakel 

(Spitzer, 2004:13). 

Die tempel was, in 'n meerdere mate vir die Priesters en Leviete , maar oak vir die verbondsvolk 

die middelpunt van hulle kult iese bedrywighede. God se teenwoordigheid in die tempel en 
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derhalwe in die midde van Sy volk definieer hulle identiteit en onderskei hulle van alle ander 

volkere. 

Die tempel as woning van God, was eerstens die plek van ontmoeting met God. Dreyer 

(2004:668) se "Vir die Jade is die teenwoordigheid van God in konsentriese sirkels al nouer 

getrek: die beloofde land, Jerusalem, die tempel , die voorhof, die heilige, die allerheiligste". Sy 

beskrywing van nouerwordende sirkels is waarskynlik gebaseer op die kronologiese gebeure 

wat spruit uit ontmoeting met God, roeping van die verbondsvolk, voortgaande ontmoeting en 

kommunikasie tussen God en Sy volk vanuit die tabernakel , inname van die beloofde land en 

eindig by die tempel as finale demonstrasie van God se heerskappy oor Israel en haar 

eiendom. Dit is vanuit die ontmoetingsgebeure wat mense bemagtig word om in 

groterwordende sirkels gestalte te gee aan die deurbrekende Koninkryk. 

Die teenwoordigheid van God maak van die tempel 'n heilige plek. Vreemdelinge was nie 

welkom in die tempel nie en spesifieke rituele en voorbereidings het gegeld vir diegene wat wel 

in God se teenwoordigheid mag kom. Die priesterorde en gepaardgaande tempelgebruike was 

'n Goddelike instelling . Op grand van hulle verwantskap met die tempel en verwante gebruike 

daarvan, het die priesterorde gesag en outoriteit gehad om as bemiddelaars tussen die volk en 

God op te tree. 

Die tempel het 'n sentrale rol gespeel in die ontwikkeling van die Joodse kultuur. Die spesifieke 

gedetailleerde voorskrifte random die tabernakel en tempel gee 'n aanduiding van die 

belangrike rol en betekenisimplikasie daarvan vir die geloofslewe. 

Die tempelaanbidding in die Ou Testament is 'n voorloper van die Nuwe Testamentiese 

erediens. 'n Ondersoek na die inwyding van die tempel ten tye van Salomo (1 Konings 8) mag 

bydra om die tempelmetafoor te verstaan. 

4.4.1.1 

Tempel. 

4.4.1.1.1 

Eksegetiese ondersoek van 1 Konings 8 ten opsigte van die 

Agtergrond en boodskap van die boek 

1 Konings vorm deel van die Deuteronomistiese geskiedskrywings en handel spesifiek oor 

koning Salomo. Vosloo & Van Rensburg (1999:359) beskryf die boek as 'n "preek oor God met 

die geskiedenis as raamwerk". Die boek bied onder andere inligting oor die bou van die tempel 

en paleis van Salomo, Elia se oorwinning op die berg Karamel , verhale van verspeelde kanse 
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en die misverstaan van God se bedoeling met sy volk , of doodgewoon ongehoorsaamheid aan 

Sy woorde. Dit bevat oak die laaste jare van Dawid se heerskappy, Salomo se opgang , 

heerskappy en ondergang (1 : 1-11 :43), die verdeling van die volk in twee Konikryke en die 

ondergang van beide, en die lewe van Elia . Die boek handel oar die lewe van veral die 

verbondsvolk en haar leiers in die negende en agtste eeue voor Christus. Hulle leefwereld het 

hoofsaaklik bestaan uit boerdery wat gerig was op selfvoorsiening . 

Die hooftemas van die boek word deur Vosloo & Van Rensburg (1999:361) soos volg beskryf: 

)> Die God van Israel as Skepper en Voorsiener wat reen gee of weerhou en die Een wat 

die geskiedenis bepaal. 

)> Die verskillende konings se invloed op egte godsdiensbeoefening , die profetiese 

inspraak en gesag om koersaanpassings te inisieer. 

)> Ballingskap en besinning oar ballingskap. (Vgl. oak Wilbanks en Logan, 2003:989) 

4.4.1.1.2 Konteks en boodskap van die hoofstuk 

O'Kennedy (2004:477) stel dit dat verskeie outeurs oar 'n lang tydperk verantwoordelik was vir 

die samestelling van 1 Konings. 1 Konings 8 is volgens horn een van die belangrikste en die 

langste hoofstukke van die boek. 

Verskeie teologiese temas word in die hoofstuk onderskei. O'Kennedy (2004:478) som sy 

siening van die verskillende temas soos volg op: "teenwoordigheid van God , sonde, berou , 

bekering en vergifnis, God se verbond met Dawid en sy huis, die verkiesing van Israel , ... 

waarvan die verstaan van teenwoordigheid van God een van die belangrikste in die boek is" . 

Temas soos regspraak, oorwinning en bemagtiging van die verbondsvolk word nie pertinent 

deur teoloe aangedui nie maar vorm myns insiens 'n belangrike bydrae in die verstaan van God 

se teenwoordigheid . 

Die bou van die paleis, die tempel en inwyding van die tempel is hier ter sprake. Hoofstuk 8 

beskryf die byeenkom van die volk vir die inwyding van die tempel. 
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4.4.1.1.3 Samestelling van die hoofstuk 

Die gedeelte begin in 8: 1 met die samekoms van die volk en word opgevolg met die inbring van 

die ark van God (1-11). Die gebed van Salomo, wat die kern van die perikoop vorm, word 

voorafgegaan deur Salomo se toespraak wat begin met die aankondiging daarvan (8:12-13) en 

die afsluit met seenwense (8:14-21). Sy gebed volg die toespraak op (8:22-53). Die gebed is 

saamgestel uit sewe bedes vir spesifieke omstandighede. 

Die bedes het 'n eenvormige struktuur wat bestaan uit 'n beskrywing van die omstandighede of 

uitdaging van die volk en 'n versoek tot God, dat Hy sal hoar in die hemel en antwoord op hul 

hulpgeroep (O'Kennedy, 2004:478). 

Die gebed word gevolg deur die seen van die volk (8:54-61 ), die aanbied van offers deur die 

volk (8:62-64) , en die feesvieringe (8:65-66). 

4.4.1.1.4 Boodskap van die perikoop 

God se teenwoordigheid onder mense, hier spesifiek Sy verbondsvolk, is in hierdie hoofstuk die 

fokus van die eksegetiese ondersoek. Verskillende simbole waardeur die teenwoordigheid van 

God beskryf word , kom in die gedeelte voor, onder andere die ark, die walk en die tempel. 1 

Konings 8 beskryf per se, die liturgie van die korporatiewe erediens in die Ou Testament. Die 

byeenkoms begin met die samekoms van die volk (8: 1) en sluit af met die seenbede en 

uiteengaan van die volk (8:65-66). 

In die voorafgaande hoofstukke (1 Konings 5-7) is die voorbereidingsproses beskryf om 'n 

geskikte ruimte voor te bere i as tempelwoning sodat God onder Sy volk kon woon . Sander die 

nodige voorbereidingsrituele sou die terme en voordele van die verbond soos saamgevat in die 

woorde: "ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees en Ek sal onder julle kom 

woon [Eksodus 25:8-9; 29:44-46; Levitikus 26:11-12; 1Konings6:12-13; 1Konings8:21-22] nie 

vervul kon word nie. Die gebou, toerusting en voorgangers (Leviete en Priesters) en die volk 

moes volgens voorskrifte voorberei en gereedgemaak word vir die ontmoeting met God (vgl oak 

Eksodus 25;1Kronieke13:7-10;1Kronieke15:11 -15 ; 2 Korintiers 6:16). 

;;;.. Die volk daag op 

85 



1 Konings 8:1 kondig die aankoms van die leierskap, die familie en stamhoofde en die volk aan . 

Op grand van die belofte dat God onder Sy volk sal woning maak, het die volk met verwagting 

opgedaag. 

»- Die Here "daag op" 

8: 1-5: Die ark van die verbond is deur die Priesters gedra na die allerheiligste gedeelte van die 

tempel. Salomo en die volk het voor die ark offers gebring. 

8:10-11 : "En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die walk die huis van die HERE 

vervul. Die priesters kon vanwee die walk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid 

van die HERE het die huis van die HERE vervul''. 

Die heerlikheid van God se teenwoordigheid word as 'n walk beskryf wat 'n sigbare 

demonstrasie van Sy teenwoordigheid was. Die geopenbaarde teenwoordigheid van God het so 

'n impak gehad op die mense dat die priesters nie in staat was om te bly staan om met hulle 

werksaamhede voort te gaan nie. 

8:1-11 : Die voorbereidingsrituele is met presisie nagevolg en die volk het verwag dat die Here 

sou opdaag en Sy teenwoordigheid bekendmaak. Op grand van die geskiedenis en hulle 

ervaring van 'n verhouding met God, het hulle met geloof en verwagting opgedaag om God te 

ontmoet. Sander God sou die tempel 'n gebou sander doel en funksie wees Roche (2002:343) 

se: " .. . the dwelling place that man created was not complete without God". Die walk was 'n 

uiterlike teken of bevestiging van God se teenwoordigheid onder Sy volk. 

Die verbondsark as simbool van God se teenwoordigheid is ingebring op die skouers van die 

priesters en in die allerheiligste geplaas. God, wat alomteenwoordig is in die wereld , het Sy 

besondere teenwoordigheid onder Sy volk bekendgemaak deur 'n walk wat die tempel gevul 

het, sodat niemand anders daar kon werk nie. Hoewel God alomteenwoordig is, word die feit 

dat Hy die tempelwoning betrek en dit deur Sy inbesitname heilig , demonstratief aangekondig . 

"Die walk van God se heerlikheid verskaf gesag aan die struktuur" (O'Kennedy,2004:483) . 

8: 15 Salomo het die Here geprys. 

Die bekendmaking van God se teenwoordigheid het altyd aanbidding tot gevolg (vgl Genesis 

28: 16-22; Levitikus 9:24; Rigters 13:20; 1 Konings 18:39; Esegiel 1 :28; 3:23; 44:4; Lukas 2:26-

28; Johannes 20: 16). 
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Die tempel word as ontmoetingsplek "die kultiese middelpunt" (O'Kennedy, 2004:483) in die 

verbondsverhouding tussen God en Sy volk. 

Al was die tempel 'n argitektoniese meesterstuk, was dit leeg en doelloos sonder die 

verbondsark. Manser gebruik verskillende vergelykings om te verseker dat die verband tussen 

die ark van die verbond en die gebou nie ongesiens verbygaan nie: hy se die tempel sonder die 

ark sal wees soos 'n liggaam sonder 'n siel , 'n huis sonder 'n bewoner of 'n lampstaander 

sonder 'n gloeilamp (Manser, 2012:429) . 

4.4.1.1.5 Enkele eksegetiese opmerkings oor 1 Konings 8 

Nelson (1987:2) se die boek Konings moet eerder gelees word as teologiese literatuur in die 

vorm van geskiedskrywing . Die boek gee inligting weer oor gebeure uit die verlede en bied 'n 

raamwerk vir die interpretasie daarvan vir die hede. Hy (Nelson , 1987:2) se: "It was written to 

transform the beliefs of its first readers , to get them to re-evaluate their identity before God". 

'n Nuwe era word ingelei met nuwe kultiese gebruike, maar met dieselfde inhoud. 

8:4 "en die ark van die Here en die tent van samekoms gebring saam met al die 

heilige voorwerpe wat in die tent was; naamlik die priesters en die Leviete het dit 

gebring" (AOV) . 

8:6 "Verder het die priesters die verbondsark van die Here na sy plek gebring , in die 

binneste vertrek van die huis, in die Allerheiligste , onder die vlerke van die gerubs 

in" (AOV). 

8:4 Die tent van ontmoeting en al die toebehore is opgeslaan en saam met die ark deur die 

priesters gebring om opgeneem te word in die tempel " ... to which they surrendered , as it were, 

all their holiness, integrating it into the holiness of the temple, which must from that time on be 

the place where God was to be sought" (Manser, 2012:429). Die een metodiek word afgesluit 

en die nuwe word amptelik ingestel. Manser (2012 :249) beskryf dit as 'n proses of ritueel waar 

elke faset en instrument van die vorige aanbiddingswyse geentegreer word in die nuwe. 

8:9 "Daar was niks in die ark nie as net die twee kliptafels wat Moses by Horeb 

daarin neergele het, toe die Here 'n verbond met die kinders van Israel gesluit het 

by hulle uittog uit Egipteland" (AOV) . 
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Die nuwe struktuur en rituele het 'n ander gestalte gegee aan die aanbiddingswyse of liturgie 

maar nie die inhoud en betekenis daarvan verander nie. Leithart (2006:20) se die tempel is nie 

net 'n ingrypende toevoeging tot die daaglikse lewe in Jerusalem en die liturgiese lewe van 

Israel nie maar ook instrumenteel in die verbondsverhouding tussen God en mense. "The 

purpose of the temple was to maintain the relationship between God and his people" (Manser, 

2012:428). 

8:10-13 "En toe die priesters uit die heiligdom uitgaan, het die walk die huis van die 

Here vervul. En die priesters kon vanwee die walk nie staan om diens te doen nie, 

want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Toe het Salomo 

gese: Die Here het gese dat Hy in donkerheid wil woon . Verseker het ek vir U 'n 

woonhuis gebou , 'n vaste plek vir U om ewig in te woon" (AOV) . 

Manser (2012:429) se die openbaring van God se teenwoordigheid bevestig dat Hy die tempel 

goedkeur as woning . Die walk herinner aan die openbaring van Sy teenwoordigheid en Sy guns 

tydens die uittog uit Egipte en Sy troue sorg deur die geskiedenis van die volk . Manser 

(2012:429) se: "It showed that God was ready to hear the prayer ... ". 

8: 12 Salomo stel die priesters en die volk gerus deur hulle te herinner dat die walk 'n teken is 

van God se teenwoordigheid en van Sy guns (vgl. Levitikus 16:2) , (Manser, 2012:429) . Hy 

aanvaar dit ook as 'n teken dat God horn en die tempel volkome aanvaar. 

8: 13 Salomo maak 'n openbare verklaring waarin hy die tempel as te ware aan God oorhandig 

as permanente woning. 

8:15 "En hy se: Geloofd sy die HERE, die God van Israel, wie se hand volbring het 

wat sy mend met my vader Dawid gespreek en gese het: 

8:16 Van die dag af dat Ek my volk Israel uit Egipte uitgelei het, het Ek geen stad 

verkies uit al die stamme van Israel om 'n huis te bou , dat my Naam daar sou wees 

nie; maar Ek het Dawid verkies om oor my volk Israel te wees. 

8:17 Toe dit dan in die hart van my vader Dawid was om 'n huis te bou vir die Naam 

van die HERE, die God van Israel, 

8:18 het die HERE aan my vader Dawid gese: Oat dit in jou hart was om vir my 

Naam 'n huis te bou-daarin het jy geed gehandel , dat dit in jou hart was. 
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8:19 Net maar, jy sal die huis nie bou nie, maar jou seun wat uit jou lendene sal 

voortkom, die sal vir my Naam die huis bou . 

8:20 En die HERE het sy woord vervul wat Hy gespreek het, sodat ek opgestaan 

het in die plek van my vader Dawid , en ek sit op die troon van Israel soos die HERE 

gespreek het; en ek het die huis gebou vir die Naam van die HERE, die God van 

Israel , 

8:21 en daar 'n plek ingerig vir die ark, waarin die verbond van die HERE is, met 

ons vaders gesluit toe Hy hulle uit Egipteland uitgelei het" (AOV). 

8: 15 Salomo vereer God as verbondsgod . Op grond van die verbond met die volk en spesifiek 

met Dawid is die tempel opgerig en staan dit tekenend as getuie of simbool van die verbond. 

8: 16 Die Here het eers 'n man na Sy hart gekies om die verbondsvolk te lei (v16) en dit daarna 

in sy hart gele om 'n huis in hulle midde te bou (8: 17) om die naam van die Here daar te vestig 

en Hom te verheerlik (8:20 en 21 ). Die bouwerk is spesifiek beplan en uitgevoer sodat die 

ruimte geskik sou wees vir die ark (8:21) (Manser, 2012:429). 

Salomo se gebed. 

Salomo se gebed raak verskeie fasette van die geloofslewe en uitdagings van die geloofslewe 

aan : 

8:23 Hy begin deur God te vereer as Heerser en verbondsgod wat trou bly aan Sy beloftes. 

Manser (2012:430) se: "You even do for them what you have not explicitly promised , provided 

that they walk before thee with all their heart (8:23)" . 

Salomo staan in verwondering in die wete dat God gekies het om 'n aardse won ing te betrek. 

Hy herinner die volk daaraan dat God tot nou hul gebede verhoor het en deur Sy 

teenwoordigheid in hulle midde sigbaar te demonstreer verklaar Hy dat Hy die tempel aanvaar 

as woonplek in hul midde. Daardeur bevestig Hy opnuut dat Hy hul gebede sa l aanhoor en 

beantwoord (8:28). Salomo bid ook dat nie net hierdie inwydingsgebed nie maar alle gebede 

wat voortaan na die tempel (in sy Naam) gebid word , verhoor sal word (8:28 ;29). 

8:29 Die Naam van God is sinoniem met die teenwoordigheid en guns van God. 
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Die tempel as 'n God ge"lnisieerde struktuur of ruimte is instrumenteel in die 

ontmoetingsgebeure tussen God en mense. Manser (2012:430) meld dat dit 'n heenwysing is 

na die ontmoeting wat Christus as die ware tempel (Immanuel) tussen God en mense bewerk 

het (vgl. Johannes 14:13-14; 15:16; 16:23 en 26) . 

8:31 "As iemand teen sy naaste sondig en hulle horn 'n eed ople om horn tot 

selfvervloeking te bring en hy voor u altaar in hierdie huis kom sweer, 

8:32 wil U dan hoar in die hemel en handel en u knegte reg verskaf deur die 

skuldige skuldig te verklaar en sy wandel op sy hoof te le en die regverdige 

regverdig te verklaar deur horn te gee na sy geregtigheid" (AOV). 

8:31-32 Die tempel is ook instrumenteel as ruimte vir regspraak tussen partye. Manser 

(2012:430) se: "In difficult matters this throne of grace might be a throne of justice". Hens

Piazza (2006:81) verwys na "divine justice" wat deur al die bede ego. 

Hens-Piazza (2006:81) wys daarop dat die eerste gedeelte van die Salomo se gebed gefokus 

het op God se getrouheid aan die verbond en die gepaardgaande beloftes. In 8:31-51 word 

gefokus op die verbondsvolk se geneigdheid om aan sonde toe te gee en die pynlike gevolge 

daarvan. Henz-Piazza se: " ... the driving preoccupation here is ensuring the well-being of the 

people". 

8:33 "As U volk Israel verslaan word voor 'n vyand , omdat hulle teen U gesondig 

het, en hulle hul tot U bekeer en u Naam bely en tot U bid en smeek in hierdie huis, 

8:34 wil U dan hoar in die heme! en die sonde van u volk Israel vergewe en hulle 

terugbring na die land wat U aan hulle vaders gegee het. 

8:35 As die heme! toegesluit bly , dat daar geen reen is nie, omdat hulle teen U 

gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid en u Naam bely en van hulle sonde 

hul bekeer, omdat U hulle verootmoedig , 

8:36 wil U dan hoar in die heme! en die sonde van u knegte en van u volk Israel 

vergewe-want U leer hulle die goeie weg waar hulle in moet wandel-en gee reen 

op u land wat U aan u volk as 'n erfenis gegee het" (AOV). 
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8:33 Salomo bid dat gebede vir genesing , hulp en troos en herstel vir die volk en individue wat 

in en na die tempel tot God gerig word gunstig verhoor sal word . Hens-Piazza (2006: 81) se: 

"However, that the temple is built in the name of the Lord makes it the right place to call 

confidently upon God and be granted a hearing" . 

8:36 Salomo vra dat God nie net sal hoar nie maar sal vergewe as daar berou is en dat Hy hulle 

sal leer " .... by his Spirit, with his word and prophets" (Manser, 2012:431) om die geloofslewe te 

leef. 

8:41 "Ja, oak na die uitlander wat nie van u volk Israel is nie, en uit 'n ver land ter 

wille van u Naam kom-

8:42 want hulle sal hoar van u grate Naam en u sterke hand en u uitgestrekte 

arm-as hy kom en bid na hierdie huis toe, 

8:43 wil U dan hoar uit die hemel , u vaste woonplek, en doen volgens alles waaroor 

die uitlander U sal aanroep, sodat al die volke van die aarde u Naam mag ken , om 

U te vrees soos u volk Israel, en mag gewaar word dat u Naam uitgeroep is oar 

hierdie huis wat ek gebou het" (AOV). 

8:41-43 Die tempel bemiddel oak ontmoetingsgeleenthede tussen die vreemdeling en God 

(Hens-Piazza, 2006: 81 ). 

8:54 "Net toe Salomo gereed was om hierdie hele gebed en smeking tot die HERE 

te bid , het hy voor die altaar van die HERE opgestaan uit sy knielende houding , met 

sy hande na die hemel uitgebrei ; 

8:55 en hy het gaan staan en die hele vergadering van Israel hardop geseen en 

gese: 

8:56 Geloofd sy die HERE wat aan sy volk Israel rus gegee het net soos Hy 

gespreek het: geen enkele woord het onvervuld gebly van al die goeie woorde wat 

Hy deur die diens van sy kneg Moses gespreek het nie" (AOV). 

8:56 Salomo baseer sy gebede en die verwagting dat God sal seen , op die beloftes wat aan 

Moses en Dawid gegee is (Manser, 2012:431) ; (vgl 8: 15; 24). 
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8:57 "Mag die HERE onse God met ans wees soos Hy met ans vaders gewees het; 

mag Hy ans nie verlaat en ans nie verwerp nie-

8:58 deur ans hart tot Hom te neig om in al sy wee te wandel en om sy gebooie en 

sy insettinge en sy verordeninge wat Hy ans vaders beveel het, te onderhou" (AOV). 

8:57 Die klem is voortdurend op die teenwoordigheid van God as voorwaarde vir beantwoorde 

gebede (vgl. 8:27-30). 

Manser (2012:429) se al was die tempel 'n argitektoniese meesterstuk, was dit leeg en doelloos 

sander die verbondsark. Manser gebruik verskillende vergelykings om te verseker dat die 

verband tussen die ark van die verbond en die gebou nie ongesiens verbygaan nie: hy se die 

tempel sander die ark sal wees soos 'n liggaam sander 'n siel , 'n huis sander 'n bewoner of 'n 

lampstaander sander 'n gloeilamp. 

Die openbaring van God se teenwoordigheid bevestig dat Hy die tempel goedkeur as woning 

(Manser, 2012:429). Die walk herinner aan die openbaring van Sy teenwoordigheid en Sy guns 

tydens die uittog uit Egipte en Sy troue sorg deur die geskiedenis van die volk. Manser 

(2012:429) se: "It showed that God was ready to hear the prayer ... ". 

In 'n teologiese en etiese analise van die perikoop se Hens-Piazza (2006:84) dat 1 Konings 8 

nie net beskryf hoe God teenwoordig is onder mense nie maar oak verstaan moet word as 

narratiewe beskrywing van God se optrede. "The promise of divine presence is conditioned 

upon obedience to the covenant" (Hens-Piazza, 2006:85) . 

Die rol van die tempel in die lewe van die verbondsvolk , sowel as die verwagte impak daarvan 

op die wereld , word voortdurend beklemtoon . Hens-Piazza (2006:83) se in die verband : "This 

people have been designated as the means by which , in the words of Solomon's prayer, 'all the 

peoples of the earth may know that the Lord is God; there is no other" (8:43 ; 60). 

4.4.1.1.6 Gevolgtrekking 

In die tempelgebeure word die volgende kenmerkende eienskappe gevind en deur 'n Skrif met 

Skrif vergelyking ondersteun : 

a. Die tempel is 'n vaste plek (8: 13) of karteerbare ruimte : 
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~ waar God se teenwoordigheid sigbare gestalte aanneem (8:11 ; Eksodus 25:8-9). 

~ waar ontmoeting met God be-middel word (1 Konings 8; Eksodus 23: 17). 

~ vanwaar God regeer (8:23; Eksodus 15:17-18). 

~ vanwaar regspraak gelewer word ter wille van die volk (8:30-32; Eksodus 28:30). 

~ waar gebede verhoor word (8:28-30; Eksodus 28:38; 1 Samuel 1: 17 en 19). 

~ waar verhoudings herstel word (8:33-34; Eksodus 30: 10). "The purpose of the temple 

was to maintain the relationship between God and his people" (Manser, 2012:428). 

~ waar God se stem gehoor word (8:56; Eksodus 25:22; 29:42). 

b. Die tempel is 'n teken van herinnering 

~ aan die verbond en die implikasies daarvan (8:6;9;21 ;23;52; Eksodus 29:44-46). Leithart 

(2006:20) se die tempel is nie net 'n ingrypende toevoeging tot die daaglikse lewe in 

Jerusalem en die liturgiese lewe van Israel nie maar ook instrumenteel in die 

verbondsverhouding tussen God en mense. 

~ dat die Naam van God oor die volk uitgeroep is en in Sy Naam gebid word (8:21-54; 

Levitikus 22:32-33 Deuternomium 12:5 en 11 ; 28:1 O; 32:3). 

~ aan die geskiedenis en die trou van God (8:20-24; Eksodus 29:44-46). 

~ dat 'n alternatiewe leefwyse gevolg meet word (8:36; Deuternomium 28:58). 

~ aan die beloftes van 'n beter be-Middelaar wat in Christus vervul is (8:25; Johannes 

2:19-22). 

Die vervulling van die beloftes wat in die tempelpraktyke gedemonstreer is, word veral in 

Hebreers beskryf. 'n Oorsigtelike eksegetiese ondersoek van Hebreers 9 sal bydra om die 

betekenisimplikasie van Paulus se tempel metafoor te verstaan. 
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4.4.1.2 Eksegetiese oorsig van die tempel in Hebreers 9 

4.4.1.2.1 Agtergrond 

Hoewel dit nie bekend is wie die skrywer van die Hebreerboek is nie, kan wel op grond van sy 

versoek vir voorbidding en verwysing na sy voornemende besoek, afgelei word dat hy bekend 

was onder die lesers (13:18-23). Hy was goed vertroud met die inhoud van die Ou Testament. 

Uit die inhoud en skryfstyl blyk dit of die skrywer deel van Paulus se medewerkers kon wees. 

Die skryfstyl verskil egter van die van Paulus. Die literatuurstyl kan beskryf word as 'n preek en 

is geskryf as 'n woord van bemoediging (1 3:22). Die lesers was tweede generasie Christene 

van, of in , ltalie. Huile het vervolging beleef, en die skrywer van die brief bemoedig hulle om nie 

te verslap in hulle getuienistaak nie. Die brief is saamgestel uit vyf boodskappe. Gedeeltes uit 

die Ou Testament (veral Psalms) word in al vyf boodskappe ge·fnterpreteer in verhouding tot die 

lewe van Christus, en dan toegepas op die individuele geloofslewe van die lesers (Guthrie, 

1981 ; O'Brien , 2010: 6) . 

4.4.1.2.2 Boodskap van die boek 

Guthrie (1 981 :117) struktureer die Hebreerbrief soos volg : 

lnleiding (1 :1-4): God praat deur sy Seun 

};;> Die verhouding van die Seun tot die engele (1 :5-14) 

~ Die verband tussen die Seun en die Levitiese offersisteem met die klem op Christus as 

Hoepriester (4:14-10:18) 

};;> Slot: Christus as Hoepriester baan die weg en begelei gelowiges in die heme I in (10: 19-

13:25). 

God praat op baie maniere. Van die begin van die Skepping af het die sprekende God nog nooit 

opgehou om Homself te openbaar nie. God het homself op baie wyses in die geskiedenis 

openbaar. Die Bybel as Woord van God is die bron van God se openbaring wat eers ten voile 

vervul en gedemonstreer is deur die inkarnasie, toe die vleesgeworde Woord deur Sy leefwyse 

die bedoeling of voile betekenisimplikasie van die geskrewe Woord kom demonstreer het. Van 

God se selfopenbaring se Stanley (1995:391 ): "In Sy selfopenbaring was daar planmatigheid 
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en voortgang na 'n bepaalde punt: van profete na Seun, van die verlede na nou en 

van die vaders na ons". 

Hy se verder: " ... according to Hebrews, there is something to be learned about the new by 

looking to the old, and vice versa" (Stanley, 1995:391 ). Die Hebreer skrywer demonstreer nie net 

'n historiese ooreenkoms tussen die oue en nuwe nie maar ook 'n konseptuele korrelasie. "For 

our author the old is an illustration of the new, and because of this conceptual relationship , the 

readers' understanding of both their own age and the age gone by, can be enhanced" 

(ibid, 1995:391 ). 

Die versoeningswerk van Christus word veral in Hebreers met die vervulling van die 

tempelaanbidding van die ou verbond in verband gebring. Die priesterorde en gepaardgaande 

offerpraktyke kon gelowiges nie genoegsaam voorberei om God van aangesig tot aangesig te 

ontmoet nie (9:9-14). Die allerheiligste gedeelte was net een maal per jaar vir die hoepriester 

toeganklik. Die offers wat gebring moes word ter voorbereiding vir die geleentheid, moes jaarliks 

herhaal word. 

In hoofstuk 9 beklemtoon die skrywer die tydelikheid van die ou verbond en die vervulling wat 

aanbreek in die volheid van die tyd met die koms van Christus. Stanley (1995:394) wys daarop 

dat die tempelpraktyk van die ou verbond meer as een leemte gehad het " .. . since the old 

covenant left a gap in provision and not just in realisation". Die oorkoepelende doel van die 

versoeningswerk is om die verhouding tussen God en mense te herstel , sodat die mens weer 

die teenwoordigheid van God kan betree en, meer nog, in Sy teenwoordigheid woon en Sy 

teenwoordigheid vertoon. 

Toegang na die allerheiligste was nog nie moontlik terwyl die voorhof nog in plek was nie. 

Stanley (1 995:394) stel 'n dubbele betekenisimplikasie voor vir die uitsprake in 9:8 " waarmee 

die Heilige Gees dft duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is so lank as 

die eerste tabernakel nog standhou nie." 

Eerstens verwys die skrywer na die beperkte toegang na die allerheiligste gedeelte van die 

tabernakel en tempel wat die terme van die ou verbond kon be-middel en tweedens verwys die 

uitspraak ook na die vryheid waarmee mense in die teenwoordigheid van God kan lewe na die 

vervull ing van die voorwaardes van die ou verbond. Terwyl die aardse heiligdom in plek was, 

was die hemelse heiligdom verberg en ontoeganklik. Met die vervang ing van die aardse 

heiligdom het Christus die (be)Middelaar geword deur as voorloper die weg te baan vir 

gelowiges om vrylik in die teenwoordigheid van God te leef. 
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"Once the first has been ivalidated, the second becomes operative" (10:9) (ibid , 1995:394). 

Daar is dus 'n duidelike verband tussen die tabernakel en tempel van die ou verbond, die feit 

dat Christus na Homself verwys het as die tempel , en Paulus se verwysing na die gelowiges as 

die tempel. 

Die uiteindelike doel van 'n (die) tempel is om die openbaring of bekendmaking van God se 

teenwoordigheid te be-middel en ontmoeting tussen God en mense te fasiliteer. 

4.4.2 Liggaam metafoor 

Paulus gebruik ook die liggaam van Christus as metafoor om sekere liturgiese waarhede te 

verduidelik. 

"In die Nuwe Testament is die holistiese beskouing van die mens dominant" (Goede, 2004:29). 

Wanneer na die menslike liggaam verwys word, byvoorbeeld as tempel , is nie net die fisiese 

gestalte ter sprake nie maar ook die siel en gees. 

Die metafoor verwys eerstens na die kruisiging en gevolglike insluiting van gelowiges om deel 

te vorm van die liggaam van Christus op aarde (Romeine 7:14; 1 Korintiers 12:12,13,27; 

Kollosense 1 :22). Dit verleen aan die Kerk 'n besondere status in die wereld om so aan Christus 

verbind te wees en onderskei haar lidmate as die verbondsvolk van God. Dit dien as 'n 

verklaring of verkondiging van die verbondenheid , en veral gemeenskap, tussen Christus en sy 

kerk, asook lidmate onder mekaar. Garland (2003:239) se: "Reminding them that they received 

the Holy Spirit from God also reminds them of God's authority over their lives (cf. 1 Thess.4: 8)". 

Die metafoor verwys ook na die verskeidenheid mense wat met Christus verenig is (Kolossense 

3:11 "waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, Skith, slaaf, vryman 

is nie, maar Christus is alles en in alma!" [AOV]). Deur die nagmaal word die vereniging sigbaar 

gedemonstreer. Goede & Van Rensburg , (2006:1435) se die term 'liggaam van Christus' 

impliseer nie 'n letterlike kollektiewe fisiese verlenging van Christus nie. Ridderbos (1997:365) 

se in die verband "the Church is the body of Christ because He constitutes it by His Spirit and 

enlivens it by His indwelling". 

Die volgende afleiding kan dan gemaak word : 

• deur vereniging met Christus in Sy versoeningswerk is 'n liggaam gekonstitueer, en 
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• deur die werk van die inwonende Heilige Gees word 'n liggaam voorsien of beskikbaar 

gestel , waardeur God verheerlik kan word. 

Gelowiges is as tempel die geheiligde woonplek van God , ook die liggaam waarin Hy woon en 

waardeur Hy Sy werk op aarde voortsit. Hoarsley (1998 :94) stel dit soos volg : "The body 

provides the public domain of visible , concrete obedience to the Lord in everyday terms. It 

enables discipleship to count". 

Paulus gebruik die metafoor 'liggaam van Christus' in verskillende briewe om elke keer 'n ander 

faset van die metafoor uit te lig. Ridderbos (1997:371) se dat Paulus in Romeine en Korintiers 

na die eenheid van die kerk verwys. In Efesiers (1 :22) en Kollosense (1 :24) val die klem op die 

verheerlikte liggaam wat die kerk se status beskryf. In die briewe aan die Korintiers beskryf hy 

die eenheid van die kerk wat kollektief die liggaam van Christus konstitueer maar maak hy 

voorsiening vir die diversiteit wat deur die verskeidenheid van verskillende ledemate met 

verskillende funksies voorgestel word . Garland (2003 :s.a.) verduidelik soos volg : "Whatever the 

specifics of Paul 's analogy, the point is that the Spirit saturates the church body and that all 

Christians are imbued with the same Spirit. It occurs at their conversion when they confess 

Jesus as Lord and are placed by the Spirit in Christ's body, in which they become 

interdependant limbs and organs". 

Die liggaam-metafoor word gebruik om "grense vir die selfbegrip van die kerk in Korinte" 

(Goede & Van Rensburg , 2006: 1435) te stel. Die liggaam-metafoor beskryf veral die verband 

tussen eenheid en diversiteit. 

Paulus gebruik die metafoor om die funksionering van die kerk te beskryf maar onderstreep ook 

gedrag wat nie pas by hulle identiteit as die liggaam van Christus nie. Garland (2003:238) se: 

"the body is capable of becoming an instrument of wickedness or an instrument of 

righteousness; something that brings glory to God (6:20; Phil.1 :20) or something that brings 

shame". 

As liggaam van Christus is die gelowiges verenig in Christus en funksioneer as ledemate van 

een liggaam onder leiding van die Gees (1 Korintiers 12:1-31). Gelowiges word deur die 

dinamiese werking van die inwonende Heilige Gees in staat gestel of bemagtig om, as 

ledemate van die liggaam, verteenwoordigers van God te wees in die wereld . Die metafoor 

beskryf dus nie net die groepsidentiteit van die kerk nie , maar ook individuele gelowiges se 

verantwoordelikheid as liggaamsdele (1 Korintiers 1: 10) (vgl. Garland, 2003:232) . 
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"Because the church is the body of Christ, therefore it is to conduct itself within as "body" and 

the foot must not say: "because I am not the hand ," etc." (Ridderbos, 1997:371) . 

4.4.3 Hoe moet die metafore verstaan word? 

Die metafore is gefundeer op die uitspraak van Christus toe Hy na sy eie liggaam verwys het as 

die tempel wat afgebreek en in drie dae weer opgebou sal word (Markus 14:58). Hy het met 

hierdie uitspraak die vervulling en voltooiing van die ou verbond en gepaardgaande kultus 

aangekondig . 

Die tempel was instrumenteel in die ontmoetingsgebeure tussen mens en God . Die mense het 

opgetrek na die tempel om die aangesig en aanraking en vergifnis en troos en woorde van God 

te hoar. In die nuwe bedeling sal die mense "nie meer hier of daar aanbid maar in Gees en 

waarheid" (Johannes 4:23-24). 

Die offerpraktyke van die ou verbond was tydelik , en het gedien as tekens of 'n skadubeeld wat 

heengewys het na die volkome offer van Christus. Deur Sy !ewe en versoeningswerk het Hy 

ontmoeting tussen God en mens be-middel en daardeur bewys dat die struktuur en handelinge 

van die tempel kultus, die skadu of tydelike teken was, wat in en deur Hom vervul is (Hebreers 

9) . Die skaduwee van 'n voorwerp kan nie iets anders vertoon as die eienskappe van die 

voorwerp nie. In die skadubeeld is wel aanduiders opgesluit wat bydra om die voorwerp te 

identifiseer. 

Die tweede deel van die uitspraak dat die tempel in drie dae opgebou sou word dui die inlywing 

van die nuwe verbond en gepaardgaande ontmoetingsgebeure aan. Die oue is verby en die 

nuwe het aangebreek. Christus het die prys betaal sodat Hy nou (weer) onder mense kan kom 

woon . In sy uitspraak interpreteer Hy die offerpraktyke nuut binne die konteks van die nuwe 

verbond en deur Sy !ewe demonstreer Hy die toepassing daarvan. Hy is self die offer en die 

hoepriester en die altaar. Elke element van die offerpraktyk vind vervulling in Hom. Binne 

hierdie raamwerk word die tempeltoerusting en praktyke nuut interpreteer sodat die 

oorspronklike bedoeling verstaan kan word. 

Om te verstaan wat dit beteken om 'n tempel te wees asook hoe om as deel van die liggaam 

van Christus in die wereld en in die korporatiewe erediens te funksioneer, moet gelowiges die 

eienskappe van die Ou Testamentiese tempel toe-eien en integreer in die leefwyse as 

Godverheerlikende liturgie. As liggaamsdeel moet gelowiges hulle eie posisie in die liggaam 

verstaan en vervul maar oak ruimte maak vir ander liggaamsdele om optimaal te funksioneer 
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sodat die liggaam van Christus effektief kan wees in die wereld. Die inwonende Heilige Gees 

maak van die liggaam 'n tempel en werk deur die gelowige as liggaamsdeel om die 

teenwoordigheid van God (in en deur die tempel-liggaam) te openbaar. 

Paulus verwys veral in sy eerste brief aan die Korintiers na gelowiges as 'die (nuwe) tempel' 

(3:16-17; 6:19) en 'die liggaam' (hoofstuk 12 sowel as 6:19-20; 9:27;10:17 e.a.). Garland 

(2003: 120) is die enigste uit die resente geraadpleegde kommentare wat 'n verskillende 

standpunt handhaaf in die verband (vgl. Gartner 1965:57-58; Hering 1967:24; Conzelmann 

1975:77) as hy se Paulus impliseer nie dat gelowiges die nuwe geestelike tempel in die wereld 

is nie maar dat hy met die tempel-metafoor eerder verwys na die eenheid van gelowiges. Die 

herhaling van die tempel uitspraak in die brief asook in sy ander briewe (bv Efesiers) dui egter 

op die teendeel. 

In die eksegetiese ondersoek word veral gefokus op die betekenisimplikasie van die metafore 

vir die liturgie. 

4.5. Eksegese 1 Korintiers 

Vervolgens word Paulus se uitsprake met betrekking tot die korporatiewe en individuele liturgiee 

in die eerste brief aan die Korintiers ondersoek. 

4.5.1 lnvalshoek 

4.5.1.1 Pauliniese denke 

Die interpretering van Pauliniese denke en die verskillende eksegetiese invalshoeke lei tot 

uiteenlopende teologiese bevindinge en standpunte. Ridderbos (1997:14-16) onderskei veral 

die volgende vier hoofstrome wat oor die afgelope honderd jaar teologiese standpunte gevorm 

het. 

;;.. Tydens die reformasie het Luther die hooftema van Paulus se teologie opgesom as die 

regverdigmaking deur geloof en die sekerheid van geloof. Teen die einde van die 

reformasie het vrae oor die stappe van redding meer aandag geniet in die eksegese van 

Paulus se lering as die geskiedenis van redding. 

;;.. Tydens die volgende era onder die invloed van pietisme, mistisisme en moralisme het 

die fokus verskuif na die individuele toepassing van die reddingswerk van Christus sowel 
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as die mistieke en morele impak op die geloofslewe van die individu . Die fokus val in 

hierdie era veral op die pneumatiese en etiese fasette van Paulus se briewe. 

~ 'n Besondere bydrae uit die daaropvolgende era van verligting was die inisiering van 

historiese eksegese wat gelei het tot die identifisering van groat teologiese motiewe in 

Pauliniese denke. 

~ Ridderbos (1997:39) het reeds in 1975 gewys op die belangrike motief in Paulin iese 

prediking naamlik die reddingswerk van God soos gedemonstreer in die dood en 

opstanding van Christus. Dit is enersyds die vervulling van God se op weg wees deur 

die geskiedenis met sy verbondsvolk , en dus die vervulling van die Skrifte, maar reik oak 

vorentoe na die finale voltooiing van die werk van Christus en die koms van die 

Koninkryk. 

Meer onlangse benaderings om Pauliniese denke te beskryf word volgens Du Randt, 

(2013:441 ) opgesom as die verband tussen die indikatief (wat God gee) en die imperatief (wat 

God eis of verwag) . In die eerste brief aan die Korintiers beskryf Paulus myns insiens die 

gelowige se Godgegewe identiteit as die indikatief en die gedrag wat daaruit voortvloei as 

imperatief. (vgl. Mare, 2012:v; Thistleton , 2000:16). Dit is veral duidelik in die "este" uitsprake 

wat later in die hoofstuk aan die orde kom. 

4.5.1.2 Oorhoofse tema 

Hoewel teoloe saamstem dat 1 Korintiers praktiese riglyne bevat vir die geloofslewe, bestaan 

daar meningsverskille oar die samehang van die verskillende sake wat Paulus in die brief 

adresseer (vgl. Joubert, 2012; Thistleton, 2000; Oden & Bray, 2009). Soos aangedui sal word 

bestaan daar oak nie eenstemmigheid random 'n sentrale deurlopende tema nie. Die 

formulering van 'n deurlopende tema of invalshoek wat die logiese strukturering van die brief en 

die samehang van die verskillende onderdele beskryf, kan die impak van die brief op die 

geloofslewe verhoog . 

Skrywers soos Grosheide (1980:16) is van mening dat die euwels wat kop uitgesteek het in 

Korinte 'n deurlopende tema vorm. 

Van Rensburg en Nel (2009) definieer vier temas naamlik verdeeldheid in die gemeente en 

wysheid, die Christen in verskeie verhoudings, probleme in die erediens en die opstand ing van 

die liggaam. 
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Vosloo en van Rensburg (1999) voel die brief sentreer random vyf hooftemas naamlik: lojaliteit, 

seksuele sedelikheid , vryheid , aanbidding en die opstanding. Behalwe vir die inleiding en slot 

val die brief volgens hulle in twee dele uiteen. In die eerste gedeelte praat Paulus oor die kerk 

se probleme en in die tweede gedeelte beantwoord hy vrae uit die gemeente. 

Thistleton , (2000 :vi-xiii) identifiseer die volgende temas: Oorsake en oplossinges vir skeurings 

in die gemeenskap; morele uitdagings; reaksie op navrae oor die huwelik en verwante sake 

asook assosiasie met afgode; vryheid en status en respek vir ander in die strukturering van die 

liturgie en gawebediening ; ander tersaaklike sake. 

Oden en Bray (2009) verwys eerder na verskillende redes vir die skrywe naamlik: verskille 

onder gelowiges; 'n fokusverskuiwing na welsprekendheid en wereldse filosofiee , frustrasie 

omdat Paulus hulle nie besoek het nie, prostitusie in die gemeente, herinnering aan 'n vorige 

skrywe, wetteloosheid en onregverdigheid onder gemeentelede, finansiele steun , antwoorde op 

vrae wat aan Paulus gerig is oor die huwelik, bemoediging om standvastig te bly, en ander 

redes. 

Phillips (2002 :92) se die waarheid aangaande die implikasie dat Christus sy bloed vir mense 

gestort het, is die tema van die brief "a saving truth for sinners (1 Corinthians 3:23-26) and a 

sanctifying truth for saints (6:4-11 )". Die Korintiers het afgewyk van hierdie waarheid en hulle 

word volgens Phillips (2002 :92) veral in die brief vermaan omdat hulle !ewe nie die impak van 

hierdie waarheid vertoon nie. 

Morris (2008) beskryf nie per se 'n sentrale deurlopende tema nie , maar kom waarskynlik die 

naaste aan 'n werkbare definiering van 'n sentrale tema as hy se: "Paul deals with everyday 

problems from a central point of view and places everyday troubles in the light of eternity .... he 

gives us the principle on which to act" (Morris, 2008:26) . Joubert (2012:311) is ook van mening 

dat die probleme in Korinte nie die hoofrede vir Paulus se skrywe is nie maar dat hy dit wel 

gebruik om by die hart van die Evangelie uit te kom, naamlik die gekruisigde Christus en die 

implikasies van geloof in Christus. 

Vir doeleindes van hierdie navorsing word die verband tussen identiteit en integriteit gebruik as 

oorhoofse tema , of die bril waardeur die brief gelees word . Paulus beskryf die verband tussen 

Godgegewe identiteit van gelowiges as die indikatief (wat God gee) , en die verwagte lewe van 

integriteit as imperatief (wat God eis) , om 'n deurlopende tema in die brief te vorm. 
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Getrou aan sy styl baseer Paulus sy uitsprake op 'n teologiese fondasie wat in hierdie brief die 

identiteit van die gelowiges definieer. Thistleton (2000: 16) skryf oor die verwagte impak van die 

brief op die lesers: "For him (Paul) it is rather their identity than that of the message that is 

determined by their response". Elke optrede wat aan die orde kom word gelegitimeer op grand 

van identiteit. Paulus maak gebruik van verskillende retoriese style of oorredingstegnieke om 

konstrukte uit te daag . Metafore word analogies aangewend om sy standpunt te staaf en 'n 

fondasie te le waarop voortgebou kan word. 

Paulus baseer gelowiges se identiteit op die versoeningswerk van Christus waardeur die 

verhouding tussen God en mense herstel is. Op grond van die herstelde verhouding is die mens 

se (nuwe) identiteit weer in lyn met sy oorspronklike (skeppings) identiteit as verteenwoordiger 

van God op aarde (Genesis1 :26). Die gelowige word bemagtig vir hierdie roeping deur die 

inwonende Heilige Gees (Handelinge 1 :8) . 

4.5.1.3 Agtergrond van die boek 

4.5.1.3.1 Sosiaal-politiese verwysingsraamwerk 

Korinte was 'n kosmopolitiese hawestad en ten tye van Paulus se betrokkenheid ook die 

hoofstad van Agaje. 'n Mengelmoes van mense uit verskillende kultuurgroepe het 'n tuiste 

gevind in die hawestad. Die sterk Grieks-Romeinse teenwoordigheid en heerskappy en het 'n 

oorwegende rol gespeel in die vorming van denkraamwerke en oortuigings van die inwoners. 

Weens die invloed van die Griekse filosofie is 'n hoe premie geplaas op die denke en 

redenasievermoe van mense om die lewe te verklaar en beheer. 

Die ekonomiese welvaart en vooruitgang van die stad het aanleiding gegee tot korrupsie en 'n 

gebrek aan moraliteit. Seksuele losbandigheid wat eie aan die hawestad was asook die 

prostitusie wat in afgodstempels bedryf is, was so kenmerkend van die stad dat wereldwyd na 

"prostitute verwys is as die meisies van Korinte" (Vosloo & Van Rensburg , 1993:1757). Selfs die 

Christelike geloofsgemeenskap is so gedesentifiseer dat prostitusie deur gemeentelede bedryf 

is. 

4.5.1.3.2 Konteks van die gemeente 

Paulus het die gemeente in Korinte gestig tydens sy tweede sendingreis ongeveer 50 n.C. Die 

verskeidenheid van godsdienste wat in die wereldstad verteenwoordig was, het mekaar 

be'fnvloed (vgl. Johnson, 2010: 17). Tempels vir Griekse gode sluit onder andere in Apollo 
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bekend vir orakelspreuke, Asklepios met die klem op genesing , Afrodite die seksgodin , Demeter 

en Persefone die gode van landbou en vrugbaarheid. Ook gnostisisme met die klem op 

geheime kennis van die bo-natuurlike en die uitgangspunt dat die menslike liggaam vir enigiets 

gebruik kan word solank die mens 'n verligte en gewyde gees huisves (pneumatikos) , het groat 

aanhang geniet (Van Rensburg en Nel, 2009: 1780). 

Die konteks van die gemeente het baie uitdagings gebied en die gevolge van hierdie aanslae 

was duidelik sigbaar in die gebrokenheid van die gemeente (Van Rensburg en Nel, 2009: 1780; 

Johnson, 2010: 10-18). In stede daarvan om elkeen van die struikelblokke en vrae waarna hulle 

in die brief verwys individueel aan te spreek, hanteer Paulus dit as simptome van 'n 

dieperliggende probleem wat hy metafories en analogies aanspreek as 'n identiteitskrisis (1-6) 

voordat hy praktiese riglyne gee vir die toepaslike hantering van die uitdagings (7-15) deur dit 

aan hulle korporatiewe en individuele identiteit te koppel. 

4.5.1.4 Korintiers vir vandag 

Hoe vergelyk die konteks van 1 Korintiers met die huidige konteks van die kerk in die wereld? 

"Geen ander geskrif in die Nuwe Testament skets aan ons 'n gemeentesituasie so na aan ons 

tyd as juis die eerste Korintier brief nie. Die vrae wat die lidmate vra en Paulus se antwoorde 

daarop is so vars soos vanoggend se koerantopskrifte" (Van Rensburg & Nel:2009: 1777). 

Thistleton (2000:17) se: "1 Corinthians stands in a distinctive position of relevance to our own 

times". 

Om die relevansie van die boodskap van Korintiers vir die huidige situasie te bepaal , word 

raakpunte uit die konteks van die Korintiers soos beskryf deur veral Garland (2003:1-19) asook 

ander kommentare waaronder Fee (2014:4) ; Horsley (1998:13-14); Johnson, (2010:10-18); 

Thistleton (2000:4) vergelykend opgesom aan die hand van die beskrywing van die kerk se 

huidige konteks, soos voorgehou deur verskillende teoloe in "Die perfekte storm" (Joubert et al, 

2007). 

50 nC en die perfekte storm woed in Korinte . lmperialisme, kolonialisme en 'n tydsgees wat 

beskryf kan word as "na Christus-isme" oefen druk uit op die konteks van die Korintiers . 

Ongekende welvaart van die hawestad lei tot sedeloosheid en korrupsie (Hoarsley, 1998:31 ). 

Die stad is 'n kookpot van kulture wat elkeen sy eie waarheid bepaal. Velerlei godsdienste ding 

mee om 'n vastrapplek te kry en invloed uit te oefen op die leefwyse van die mense. 
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Die wereld van die Korintiers is in 'n bedenklike toestand - omdat die gelowiges nie hulle opdrag 

uitvoer nie. In stede van volgelinge van Jesus wat die wereld oorwin met 'n demonstrasie van 

liefdesbetoning deur die werking van die Gees, baklei gelowiges ender mekaar, hofsake, 

partyskappe, sedeloosheid , prostitusie, jaloesie, hoogmoed is algemene verskynsels. 

Gelowiges veer nie hulle opdrag uit nie omdat hulle nie voldoende toegerus is daarvoor nie. 

Die jong gemeente in Korinte het deurgeloop ender ideologiee van besoekende leermeesters. 

Elke Korintier het sy eie ideologie en dogma gedefineer en doen moeite om vastrapplek te kry 

en invloed uit te oefen in die vormingsjare van die geloofsgemeenskap. Die korporatiewe 

erediens het versmelt tot 'n spieelbeeld van die samelewing waar elkeen net vir homself sorg. 

Die kerk kan byna nie meer van die wereld onderskei word nie. Faksievorming, partyskappe, 

selfsug, is maar 'n paar van die simptome wat 'n dieperliggende verwondheid en gebrekkige 

persepsie van identiteit impliseer (bv. 1 Korintiers 6) . 

Die kulturele gebruike van die sekulere samelewing het reeds veld gewen en staanplek gekry 

as eweknie of selfs leier in die vorming van denkraamwerke en geloofsoortuigings. Vir die 

Griekse gelowiges is redevoering en beoordeling die hoer maatstaf van oortuig ing en geloof, die 

Joodse gelowiges seek weer eerder na 'n teken en die kruis is nie genoegsaam vir die wat bo

natuurlike bewyse van geestelikheid vereis nie. Pneumatikos word definieer deur of glossolalie 

of gnostisime. 

Die bruid van Christus in Korinte is verwond . Die liggaam van Christus in Korinte is verdeel. Die 

tempel van God in Korinte is afgebreek en die tempeltoerusting geroof. Die kerk van Christus in 

Korinte het 'n identiteitskrisis (vgl. Du Rand, 2013:444-452). 

Die Toestand in Korinte ten tye van die datering van die brief kan derhalwe beskryf word met 

dieselfde beweging wat die konteks van die huidige kerklike bestel beskryf. 

Were Id Gelowige as 
gestuurde 

in nood 

Kerk as 
instituut 

Kerlike self
en 

wereldbeeld 

Kontekstuele 
faktore 

FIGUUR 4: OOREENKOMS TUSSEN DIE KONTEKS VAN DIE KERK IN KORINTE SOOS IN 1 KORINTIERS BESKRYF IS, EN DIE 

HUIDIGE KONTEKS VAN DIE KERK 
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~ Die wereld (in Korinte) is van God vervreem, is en bly antagonisties en weerstandig 

teenoor die Evangelie, want: 

~ Die gelowige (in Korinte) slaag nie daarin om sy opdrag/mandaat uit te voer om die 

Koninkryk te realiseer nie, want: 

~ Die kerk (in Korinte) slaag nie daarin om die gelowige vir daardie taak voor te berei en 

toe te rus nie, want: 

~ Die korporatiewe liturgie en die Kerk se selfbeeld (persepsie van identiteit) het ontspoor 

en stagneer, want: 

~ Kontekstuele faktore soos die tydsgees, vooruitgang en voorspoed en sondige gebruike 

het die kerk in Korinte ge"lmpakteer en het haar wereldbeeld inhibeer, sodat sy verhinder 

is om haar roeping en mandaat effektief te vervul. 

4.5.1.3.3 Retoriese situasie 

Op voetspoor van Snyman (2008:255) word die retoriese situasie ten tye van die skryf van 

1 Korintiers soos volg gerekonstrueer: 

Paulus word mondeling ingelig oar die toestand van die gemeente in Korinte (1 : 11) en ontvang 

'n brief waarin die gemeente raad vra om die kontekstuele uitdagings te hanteer. Die 

voortgaande verdeeldheid en faksievorming in die gemeente veroorsaak konflik wat die 

waarheid van die Evangelie bedreig . (Snyman, 2008:255). Een van die belangrikste 

verskilpunte was die implikasie van "pneumatikos". Vir sommige was uitsluitlik die spreek in tale 

die belangrikste bewys van spiritualiteit, vir ander was die maatstaf "sophia (wysheid) en gnosis 

(kennis)" (Snyman, 2008:255). Die meerdere kennis en wysheid het gelei tot selfverheffing wat 

regstreeks ingedruis het teen die wese van die Evangelie. 

Vir Paulus is die dissonansie of distorsie tussen die indikatief en die imperatief, wat Buitendach 

(2003:353) beskryf as die "eintlike en oneintlike beeld van die kerk" en verstaan word as die 

huidige gestalte en die veronderstelde of verwagte gestalte van die kerk in Korinte , 'n 

ontstellende werklikheid . Omdat "die kerk 'n gebeure of 'n geloofsaak" (ibid , 2003:354) is, is die 
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uiterlike fassade 'n demonstrasie of simptoom van die innerlike toestand of, by implikasie, 

persepsie van identiteit. 

Die onsigbare kerk (geestelike organisme) kan nie van die sigbare gestalte (instituut) of uiterlike 

demonstrasie van kerkwees geskei word nie. Buitendach (2003 :354) se " .. . omdat die sonde in 

die hart van elke gelowige loop, sal die distorsie tussen wat is en wat moet wees, altyd 

teenwoordig wees". 

4.5.1.5 Boodskap van die boek 

Paulus maak gebruik van voorbeelde uit die Joodse kultus , aanhalings uit die Ou Testament, 

metafore en analogiee en 'n verskeidenheid van kommunikasiestyle , om aan die 

geloofsgemeenskap die verband tussen die persepsie van hulle identiteit en die gedrag wat 

daaruit voortvloei, te verduidelik . 

Hy gebruik voorbeelde van 'wan'-gedrag wat nie met hulle identiteit korreleer nie om die 

'distorsie te identifiseer' (Buitendag , 2003:354) en gee riglyne om dit sistematies te elimineer. 

Sy retoriese vrae oar die persepsie of wanpersepsie van identiteit wat myns insiens veral 

gedemonstreer word in die tan: ('ek/julle/hulle is')- uitsprake en metafories of analogies 

verduidelik word , is veral hier relevant. 

Paulus beskryf die identiteit (indikatief) van die kerk as die waarheid wat Christus moontlik 

gemaak het en deur die werking van die inwonende Heilige Gees, persoonlike waarheid word 

van die gelowige, en gestalte moet vind in 'n verwagte leefstyl (imperatief). 

Dit is moontlik om drie deurlopende lyne in die brief te identifiseer wat die verband tussen 

identiteit en integriteit van gelowiges aandui en 'n raamwerk of struktuur vir die brief vorm. Die 

eerste twee lyne illustreer die DNS van die gelowige se identiteit en kan soos volg verstaan 

word : die eerste lyn definieer die gelowige se posisie in Christus vanwee Christus se 

versoeningswerk. Die tweede lyn verduidelik die toerusting en bemagtiging van die inwonende 

Heilige Gees. Die derde lyn omskryf die appel vir 'n lewensstyl wat by die identiteit pas. 

Die skopus van die navorsing bied nie ruimte om die drie lyne volledig te ontleed en beskryf nie 

maar die volgende tabel bied 'n oorsigtelike aanduiding daarvan: 
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ldentiteit tiµI Toerusting tstxoµai Gedrag f.pyov Verwy-

sing 

Julie is Julle het Julle doen 1 Kor 

- in Hom ryk (gemaak) in elke woord Korrekte implementering of 1 :5 

en kennis toepassing van woord en kennis 

- geroep (tot) gemeenskap met sy gemeenskap met Jesus Christus 1 :9 

Seun , Jesus Christus 

- in Christus wat vir ans geword het 1 :30 

wysheid en geregtigheid en 

heiligmaking en verlossing 

die akker en gebou 3:9 

van God. 

die tempel van die Gees woon in julle Maan tot gedrag wat gepas is en 3:16-17 

God nie skade berokken nie: 

wysheid van God bekom deur 

die werking van die Gees 

bediening deur gawes 

gelowiges Ge sag om die were Id te Julie is in staat om regsake te 6:2; 5 

(heiliges) beoordeel beoordeel. 

geheilig/ Vergifnis Leef vanuit daardie wete deur 6:11 

geregverdig in die Verhouding met God is die Gees van God 

Naam van Jesus herstel 

en deur die Gees 

van God 

duur gekoop. Behoort aan God verheerlik God dan in ju lie 6:20 

Nuwe eienaar en vryheid liggaam en in gees wat aan God 

behoort. 

liggaam van Roeping , gawes, sin van Verheerlik God in julle liggame, 12:27 . 

Christus en lede Christus, wysheid in alles, voortdurend 

afsonderlik 
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Julle se julle is: 

van Paulus, van Gebrokenheid , gebrekkige Onenigheid, Verdeeldheid en 1 :2-3; 10 

Apollos , van Cefas begrip, ldentiteitskrisis faksies 

en van Christus -

dus ju lie is 

verdeeld 

Julle is nie 

geestelik volwasse Vleeslike behoeftes Nie in staat om vaste spys of 3:2-3 

nie: die per geheimenisse en 

waarhede te begryp nie 

Ju/le is 

vleeslik. vleeslike persepsies van die jaloesie , twis, tweedrag 3:2-3 

self en/of gedrag 

Julle liggame is: 

lede van Christus Deel aan Christus Vervul roe ping volgens 6:15 

verskeidenheid van gawes; 1 Kor. 

dien in liefde; 11 -1 4 

bou 

tempel van Heilige lnwonende Heilige Gees vertoon gedrag wat by die 6:19 

Gees wat van God tempel pas, lewe onder beheer 

kom, en nie aan van die Gees. 

julleself behoort Vermy besoedeling . 

nie? 
Bou 

Julle was: 

Heidene Vleeslik Word maklik meegevoer 12:2 

Hulle (dink hulle) 

is: 

wys Griekse denke en Verklaar en beheer die I ewe 5:6;7 

filosofiese vermoens deur denke en 

redenasievermoens Menslike 

wysheid ; verkeerde praktyke; 
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word dwaas sodat hulle kan wys 

word en 

Oproep om te dee I met 

verkeerde praktyke sod at 

identiteit gesuiwer kan word . 

Verwyder suurdeeg sodat ju lie 

nuwe deeg kan wees 

Ons is 

(Apollos en 

Paulus) : 

dienaars en Geroep en toegerus Saai 

medewerkers Gooi nat 3:5 

Paulus is 

meesterbouer Bekwaam gemaak Le fondasie/ bou Hoofstuk 

3 

Die eerste lyn beskryf die voltooide reddingswerk van Christus en die implikasies daarvan vir 

die gelowiges. Die totale geloofslewe wat gebaseer is op die herstelde verbondsverhouding 

tussen die mens in sy konteks en die Drie-enige God is verweef in hierdie lyn . Hierdie lyn 

beskryf die fondasie waarop die gelowige se identiteit in Christus gebaseer is. Paulus verwys 

meermale na die onveranderlikheid van die fondasie waarop die geloofslewe individueel en 

korporatief 'gebou ' word . 

Die tweede lyn wat deurlopend ter sprake is, is die werk van die Heilige Gees in en deur die 

gelowige in sy konteks. Die Heilige Gees as derde persoon van die drie-enige God is van 

proton tot eskaton betrokke by die geskape werklikheid om die Godsplan te vervul. Die 

inwonende Heilige Gees is ook die gewer van gawes en die openbaarmaker van Goddelike 

teenwoordigheid . As dinamiese bemagtiger nooi Hy mense uit om medewerkers te word in die 

deurbreking van die Koninkryk in die wereld . Hy konstateer eenheid tussen die gees van die 

mens en die Gees van God , ondersoek geheimenisse en maak bekend , verenig mense om die 

liggaam van Christus te vorm en verskille te oorbrug . 

Die derde lyn beskryf die heilige Godverheerlikende lewenswandel (liturgie) van gelowiges wat 

die resultaat is van die eerste twee lyne. Op grand van die nuwe identiteit van die gelowige deur 

die voltooide werk van Christus en die bemagtigende inwonende teenwoordigheid en 
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openbaringswerk van die Heilige Gees, kan die gelowige reageer deur 'n heilige leefwyse wat 

korrespondeer met identiteit. 

Hierdie drie lyne word oak veronderstel in Paulus se metaforiese uitsprake oar die saailand (1 

Korintiers 3:9), gebou (1 Korintiers 3:9), tempel (1 Korintiers 3:16-17; 6:19) en liggaam (1 

Korintiers 10:17; hoofstuk 12). Sy retoriese vrae is eintlik 'n stelling met 'n uitroepteken : "Weet 

julle nie julle is (nou) die tempel nie!" (hoofstuk 6) In hierdie uitspraak word die voile 

betekenisimplikasie van die verband tussen identiteit en integriteit gedemonstreer. Die gelowige 

'is' nie 'n tempel deur sy eie bemiddeling nie maar deur die inbesitname en werking van die 

Heilige Gees (indikatief). 'n Gelowige ontvang of 'het' alles wat nodig is (toerusting, indikatief) 

om as 'n tempel in die wereld te leef (imperatief). Die feit dat Paulus met sy retoriese vrae 

('verstaan julle nie' en 'weet julle nie') 'n verband trek tussen onaanvaarbare gedrag en insig in 

die wese van identiteit, (vgl. hoofstuk 6), beklemtoon die gedragsimplikasie van gebrekkige 

identiteitsbegrip. 

Die liggaam metafoor word gebruik om die strategie of wyse van optrede van die gelowiges as 

tempel in die korporatiewe byeenkoms sowel as tempel in die wereld te verdu idelik as liturgie. 

Die feit dat Paulus na gelowiges individueel en korporatief verwys as die tempel , dui oak die 

verband tussen die korporatiewe byeenkoms en die leefwyse van gelowiges aan. 

4.5.1.4.1 Die hoofmomente van die brief kan soos volg opgesom word: 

Paulus sien en hoar van die toestand en uitdagings van die kerk en die wereld in Korinte. Hy 

hanteer die vraagstukke en uitdagings as simptome van 'n dieperliggende probleem, naamlik 'n 

gebrekkige persepsie van identiteit, soos reeds aangedui op grand van die oorhoofse tema van 

die brief. 

Sy retoriese vrae: 'Weet julle nie?' en 'Verstaan julle nie?' nie, kom tien keer in die brief voor en 

en word telkens in verband gebring met identiteitsuitsprake bv. "julle is (nou) ... die tempel en 

die liggaam" (vgl. 6:2,3,9, 15, 17, 19,20) . . 

Thistleton (2006:86) verwys na retoriese vrae as hy se: "The words generally introduce a 

principle that should have been self-evident to the Corinth ians". Hy (Thistleton, 2006:86) 

beklemtoon die verband tussen gedrag en identiteit as hy se: "The Christian lifestyle is more 

than a private inner state; it manifests itself in 'bodily' action and behavior in the public domain. 

Christian faith finds there visible, tangible, communicable, observable, recognizable 

expression". 
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Om persepsies reg te stel gebruik Paulus 'n formule om die indikatief en imperatief of die 

verband tussen gelowiges se identiteit en integriteit te beskryf: 

);>- julle is ... (identiteit op grand van die versoeningswerk van Christus) 

);>- daarom het ju lie (alles wat nodig is) 

);>- om te doen waarvoor julle geskape is. 

Vrae wat in die brief genoem word sluit in die huwelik en seksualiteit, hantering van hofsake 

(hoofstuk 5-7) , vleis wat aan afgode geoffer is (hoofstuk 8:1-11 :1) , aanbidding en geestelike 

gawes (hoofstuk 11 :2-14:40), die opstanding na die dood (hoofstuk 15: 1-58) finansiele bydraes 

vir Jerusalem (hoofstuk 16:1-4). Paulus hanteer hierdie uitdagings myns insiens as simptome 

van die dieperliggende probleem naamlik 'n identiteitskrisis (vgl Thistleton:2000: 16;43). 

4.5.2 Eksegetiese ondersoek van 1 Korintiers 6:19-20 en 10:31 met 

betrekking tot die liturgie van die lewe. 

Hoewel die hele eerste brief van Paulus aan die Korintiers riglyne bied vir die liturgie van die 

lewe, word die aandag veral toegespits op sy uitspraak in 6: 19,20. 

4.5.2.1 Konteks en boodskap van 1 Korintiers 6:19,20 

In die voorafgaande gedeelte van die brief aan die Korintiers (hoofstuk 1-5) het Paulus 

uitdagings uit die daaglikse lewe gebruik om die verband tussen persepsies van identiteit en 

gedrag wat daaruit voortvloei te beskryf. 

Paulus gebruik praktiese voorbeelde uit die daaglikse lewe, om die verband tussen identiteit en 

integriteit te demonstreer. In Hoofstuk (6: 1-10) verwys hy byvoorbeeld na regsake tussen 

gelowiges en spreek horn sterk daarteen uit . Sy kritiek teen hofsake is veral die 

getuieniswaarde daarvan voor 'ongelowige regters' (6:6) wat gelowiges se identiteit skaad (6:1-

3; 6:9) , en veral hulle gebrekkige persepsie van identiteit vertoon . 

In 6:11 se hy dit is beter om onreg te ly wat weer die fokus herlei na integriteit van 'n 

gelowige:" ... julle is geheilig , maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur 

die Gees van onse God" (6: 11 ). Hy wys op die bemagtiging vir die verwagte leefwyse wat 
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plaasgevind het deur die versoeningswerk van Christus en realiseer deur die werk en die krag 

van die Heilige Gees (Wolmarans in Vosloo et al. , 1999:1503). 

Paulus is verbaas omdat die gelowiges nie die verband tussen identiteit en integriteit verstaan 

nie. Ses keer in een hoofstuk gebruik hy dieselfde retoriese vraag : 'weet ju lie nie ... ?', wat 

algemene kennis impliseer. Morris (2008:69) wys daarop dat die herhaling van die retoriese 

vraag nie 'n ligte vermaning impliseer nie. Die verband tussen denkwyse, of selfbeeld , en 

gedrag word veral daardeur beklemtoon . 

Die aandag val nou op die onderskeid wat getref is tussen die gees en die liggaam van die 

gelowiges. In 6:14 het Paulus daarop gewys dat die liggaam ook opgewek sal word soos 

Christus opgewek is. Die liggaam moet nie as verganklik gesien en dus misbruik word nie. Die 

liggaam is die instrument waardeur God verheerlik word in die liturgie van die lewe. 

Paulus herhaal in hoofstuk 6 'n vroeere uitspraak (3: 10-17) om die identiteit van gelowiges deur 

die tempelmetafoor te beskryf. Hy het na die kerk in haar korporatiewe gestalte as die tempel 

verwys om die permanente teenwoordigheid van God onder mense aan te dui. Nou verduidelik 

hy dat gelowiges individueel ook die tempel van God is in die wereld . Die verband tussen die 

liturgie van die korporatiewe byeenkoms en die liturgie van die lewe, word hierdeur aangedui. 

Paulus inkorporeer deurgaans konstruksie terminologie om die liturgie van die lewe te beskryf. 

Hoewel Garland (2003: 12) beweer dat konstruksie terminologie net gebruik word om die werk 

van die leiers te beskr-Yf, dui die deurlopende gebruik daarvan in die brief ook die dienswerk van 

gelowiges aan : 

»- Elke optrede is 'n steen wat ingemessel word om 'n gebou tot stand te bring , (3:12-16) en 

dan nie enige gebou nie, maar die tempel van God in die wereld . 

~ Die keuse van boumateriaal en die kwaliteit van die bouwerk, sal aan die vuurtoets 

onderwerp word en die beloning daarvoor sal bepaal word deur God, wat die bedoeling 

van die ha rte verstaan (3: 13). 

»- Die woorde 'bou' en 'tot op-bou van ander', 'bemoedig ' en 'stigting ', word deurgaans 

gebruik in verwysing na die integriteit van gelowiges (vgl. 1 Korintiers 3:9, 10, 12; 8: 1, 1 O; 

14:3, 4, 5, 12, 17, 26) 
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In 6: 19 intensiveer Paulus die metaforiese implikasie deur die individuele gelowige oak as 

tempel te beskryf, om identiteit te definieer. Die feit dat hy die tempel-metafoor op dieselfde 

wyse aanwend om na die korporatiewe byeenkoms en die individu as tempel te verwys , dui 

daarop dat die verband tussen identiteit en integriteit by beide bestaan . 

By implikasie se Paulus: wat waar is van die wese (DNS) van die tempel korporatief, is oak 

opgesluit in die DNS van die individuele tempel. Let wel : hy se nie alleen dat individuele 

gelowiges lede van die tempel is nie, maar wel dat hulle elkeen oak 'n tempel is. Binne die 

verwysingsraamwerk wat die oorhoofse tema stel , is die stelling verwant aan 3:14-20. 

4.5.2.2 Eksegese 1 Korintiers 6:19-20 

Paulus trek 'n parallel tussen liggaamlike eenwording deur seksuele losbandigheid (6 :15-17) en 

geestelike eenwording met God (6: 16, 17). Hy gee eerstens 'n direkte antwoord wat die 

geloofspraksis rig , maar inkorporeer dadelik die saak van eenwording met die tema van 

identiteit en integriteit. Hy gebruik dieselfde woo~d (KoMaw) waarmee hy eenwording in 'n 

seksuele verhouding beskryf om die geestelike vereniging tussen die Here en die gelowige te 

beskryf. 

Lauw en Nida (1988:83) verskaf die volgende betekenismoontlikheid van die woord KoMaw 

kollao - "to glue, that is, (passively or reflexively) to stick (figuratively) : - cleave, join (self) , keep 

company". 

Eenheid met Christus is 'n geestelike eenheid. "The union with Christ brings about something of 

a higher order, namely one spirit" (Grosheide, 1980:150). Thistleton (2006:96) se Paulus 

onderskei drie gestaltes van eenheid wat hy soos volg verstaan : "to be united in sexual intimacy 

with another person (one body v 16a) or in marriage (one flesh v 17b) and ... union with Christ 

(one Spirit v17)". 

Hierdie eenheid kan net deur die Heilige Gees bewerk word (vgl. Romeine 8:9). Dit beklemtoon 

die belangrikheid van 'n rein lewe, dade en keuses van gelowiges as gedrag wat by die tempel 

pas. 

Paulus skryf in 1 Korintiers 6: 19-20: "Of weet ju lie nie dat ju lie liggaam 'n tempel is van die 

Heilige Gees wat in ju lie is, wat ju lie van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want 

julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort" 

(1933/53 AV). 
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"Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, which you have from 

God? You are not your own ; you were bought with a price. So glorify God in your body" (RSV) 

"Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you , and who was 

given to you by God? You do not belong to yourselves but to God ;" (TEV) 

In hulle kommentaar op die teks wys Ellingworth en Hatton (1985:121) daarop dat ander 

vertalings (RSV;TEV) nie verwys na liggaam en gees nie want liggaam sluit die mens in sy 

totaliteit in , wat dan liggaam, siel en gees veronderstel. Hulle se: "that body for Paul included 

the whole personality". 

Ellingworth en Hatton (1985:121) se die gebruik van die woorde: 

'Weet ju lie nie?" suggureer herinnering aan vorige lering in die verband. Garland (2003:561) 

wys daarop dat sy retoriese vraag dui op herinnering aan vorige lering waarvan hulle vergeet 

het. 

Liggaam word hier in die enkelvoud gebruik wat die individuele gelowige as tempelwoning van 

die Heilige Gees impliseer. 

Die woorde 'wat julle van God het' (AV) of 'who was given to you by God' (TEV) verwys na die 

Heilige Gees as gawe van God. Ellingworth en Hatton (1985:121) verduidelik: "These words 

refer to the Holy Spirit, as TEV shows". 

Paulus verwys in vers 19 na geestelike eenwording wat hy in vers 17 ingelei het en verduidelik 

dit aan die hand van die vleeslike eenwording in vers 15-16. 

Kovacs (2005:99) stel dit so: "Because of Christ's body, our bodies are members of Christ; 

because of the indwelling spirit of Christ, our bodies are a temple of the Holy Spirit". 

Die woord tempel (va6<;) word deur Lauw en Nida (1988:83) soos volg verklaar: va6<;: "a 

building in which a deity is worshiped , the place where God dwells or God's building , the house 

of God, temple, sanctuary" en word soos in 3:16 gebruik om hier na die individuele gelowige te 

verwys as die tempel of allerheiligste woonplek van God . [Vgl. oak Gartner (1965:53 en 57); 

Fee (2014:146); Morris 2008:67; Thistleton (2000:315)]. 
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In vers 20 staan : "Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in ju lie liggaam en in julle gees 

wat aan God behoort" (AOV) ; "he bought you for a price. So use your bodies for God's glory" 

(TEV) . 

Garland (2003:232) se dat gelowiges nou lede is van die opgestane Christus en dat die krag 

van die opstanding daarom aktief is in die lewe van 'n gelowige. "Union with Christ affects not 

only a Christians spiritual relationship to God but also a Christian 's bodily relationship to others" 

(Garland 2003:232). 

Conzelman (1975:112) se: "The point is merely that you belong to a new master" en daarom 

word liggaam verstaan as 'n plek vir Goddelike dienswerk (Conzelman , 1975: 113). Garland 

(2003:239) stel dit soos volg : "The Holy Spirit stamps their body as belonging to God and set 

aside for God's use, ...... and makes their bodies a sacred place of God's presence". 

Morris (2008:103) wys in sy kommentaar op die teks daarop dat die liggaam as die permanente 

woning (tempel) van die Heilige Gees, implikasies het vir die hele lewe. Dit verleen waardigheid 

en gerigtheid aan gedrag ('dignity'). "Wherever we go we are the bearers of the Holy Spirit, the 

temples in which it pleases God to dwell. This must rule out all such conduct as is not 

appropriate to the temple of God" (Morris,2008: 103) (vgl. 1 Korintiers 3:12-17). 

Hy wys verder daarop dat die onderskeidende kenmerk van hierdie tempel is dat God daar 

woon (Morris, 2008: 103). Omdat die tempel aan God behoort kan 'n gelowige nie onafhanklik 

lewe asof hy aan homself behoort nie (Morris, 2008:104). Conzelmann (1975 :112) bevestig die 

gedagte as hy se: "The Spirit does not lead us away from the body, but defines existence in the 

body as existence before God". 

Uit 1 Korintiers 6: 19-20 is dit duidelik dat daar verwagte of veronderstelde gedrag vir die 

gelowige is omdat hy 'n tempel van die Gees is: 

"Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, 

wat ju lie van God het, en datjul/e nie aan ju/self behoort nie?" (1933/53 AV) 

Conzelmann (1975:113) beklemtoon dat gedrag gebaseer is op grand van gelowiges se 

identiteit as tempel van die Heilige Gees en wys daarop dat keuses dienooreenkomstig 

uitgeoefen moet word. Hy se: " the body is the place of divine service". 
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Die taak van die gelowige word hierin bevestig naamlik om as tempel in die wereld die 

heerlikheid van God se teenwoordigheid te openbaar: "the body is the place and the means of 

glorifying God" (Conzelmann , 1975: 113) deur 'n heilige leefstyl te handhaaf (Fee, 2014: 136-

137). 

Grosheide (1980: 152) se dat Paulus die laaste stelling gebruik as uitroepteken om die waarheid 

en erns van die vorige stelling te beklemtoon : 'behoort nie aan julleself nie' (6 : 19). Hy wys 

daarop dat 'n tempel nie 'n doel in homself het nie, oak nie 'n identiteit van sy eie nie (ibid , 

1980:152). Die tempel is 'n tempel ter wille van Goddelike 'gebruik', toewyding , afsondering . Die 

tempel behoort aan God (vgl. Mateus 23: 17-21 ). 'n Eienaar oefen gesag uit oar sy eiendom. 

Paulus definieer ten slotte die gedrag of optrede van gelowiges op grand van hulle identiteit: 

"Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in ju/le liggaam en in ju/le gees wat aan God 

behoort" (6:20). 

Lauw en Nida in hulle Greek-English Lexicon , Volume 1 (1988) gee die volgende 

betekenismoontlikhede: 

Verheerlik (doxazo): "to render (or esteem) glorious (in a wide application): - (make) glorify (

ious) , full of (have) glory, honour, magnify". 

Engelworth & Hutton (1985:47) beskryf verheerliking of heerlikheid as "living so close to God or 

Christ that some of the wonder and power of God's own life is shared with believers". 

4.5.2.3 Konteks en boodskap van 1 Korintiers 10:31 

Ellingworth en Hatton (1985 :203) se dat 10:31-11 :1 verstaan kan word as 'n gevolgtrekking wat 

volg op hoofstuk 8-10. 

Die opdrag om God in alles te verheerlik word telkens in die brief herhaal. Paulus beklemtoon 

dat elke keuse, daad en optrede vanuit liefde vir ander moet spruit (13; 14:1 , 5, 12, 17, 19, 25, 

26, 31 , 34), deur die ander se groei, heling en vooruitgang voorop te stel , in stede daarvan om 

te fokus op eiebelang (Grosheide, 1980:240). Hy motiveer eers die beginsel en beskryf dan hoe 

dit prakties tot uitvoering behoort te kom in die korporatiewe erediens en in die normale lewe 

van elke dag (Mare, 2012:429 ; Peterson , 2004:175). 
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Hierdie beginsel is van toepassing op elke faset van die lewe. Selfs alledaagse gewoontes en 

gebruike soos eet en drink, wat soms as vanselfsprekende rituele aanvaar en sonder nadenke 

uitgevoer word , moet volgens Paulus doelbewus as verheerlikingsmomente beskou en beplan 

word : "Of ju lie dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God" (10:31) 

Die term alles is allesomvattend. Elke woord , daad, keuse, gedagte, die hele lewe word hierby 

ingesluit en het die verheerliking van God ten doel. 

Eksegese 1 Korintiers 10:31 

"Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God" (1933/53AV) 

"So, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God" (RSV). 

"Well , whatever you do, whether you eat or drink, do it all for God's glory". (TEV) 

Ellingworth en Hatton (1985:208) toon aan dat die woord 'so'(RSV) of 'well ' (RSV) aandui dat 

Paulus die voorafgaande betoog, wat in hoofstuk 8 begin, nou saamvat. Die stelling "whatever 

you do" (RSV,TEV); alles (AOV) "should be understood as a summary of any activity that can 

be added to 'whether you eat or drink"' hulle wys ook daarop dat eet of drink nie as alternatiewe 

gesien behoort te word nie maar soos RSV aandui : "So, whether you eat or drink or whatever 

you do, do all to the glory of God". Daar moet ook volgens hulle daarop gelet word dat die 

verheerliking van God nie net dui op kerklike aktiwiteite nie maar die leefwyse van gelowiges in 

die wereld insluit. Horsley (1998 :36) se: "In 1 Corinthians Paul's main concern , thus, is the 

solidarity and mutual edification of the community". 

Wanneer die heerlikheid van die inwonende God geopenbaar word deur die optrede van die 

gelowige as tempel van die Heilge Gees word die hele lewe verstaan as lofprysing en 

aanbidding of liturgie van die lewe. 

4.5.2.2 Samevatting 

Ten opsigte van die liturgie van die lewe kan die volgende samevatting uit 1 Korintiers 6 en 

10:31 gemaak word : 

;;.. Gelowiges is nou die tempel van God in die wereld . 

;;.. In die tempel is daar onophoudelike aanbidding (liturgie) waarneembaar. 
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~ Die inwonende Heilige Gees rus gelowiges toe vir die liturgie van die lewe of dan die 

liturgie van die tempel. 

~ Die gedrag of optrede van gelowiges moet met hulle identiteit (as tempel van die Gees) 

ooreenstem. 

~ Gedrag is nie net tot God gerig nie maar het ook doelbewus die opbou van die naaste as 

oogmerk. 

~ Die hele lewe moet as liturgie verstaan en beoefen word. 

~ Die vraag wat elke optrede motiveer en rig is of God daardeur verheerlik word en of Sy 

heerlike teenwoordigheid daardeur geopenbaar word? 

Die praktiese riglyne vir die liturgie van die lewe wat uit die identiteit van die gelowige as tempel 

van die Heilige Gees vloei , sal in die volgende hoofstuk bespreek word. 

Vervolgens word beginsels onderskei vir die liturgie van die korporatiewe erediens. 

4.5.3 Liturgie van die korporatiewe erediens -1Korintiers11-14 

4.5.3.1 Konteks van die perikoop 

Paulus sluit die vorige gedeelte af met 'n herinnering dat dit in die eerste plek nie vir gelowiges 

belangrik moet wees om vir hulle eie regte op te staan nie, maar eerder te fokus op die 

verheerliking van God. Gelowiges moet liewer besorgd wees oor almal , hetsy Jood of Griek, 

asook oor die geloofsgemeenskap. Hulle optrede het 'n impak op ander en die gemeenskap. Hy 

hou homself voor as navolgenswaardige voorbeeld of mentor omdat hy Christus navolg . Hy 

herinner gelowiges daaraan dat alles wat hulle ookal doen, al is dit eet en drink, as God 

verheerlikende liturgie verstaan moet word (10:31 - 11 :1; vgl. ook 1Thessalonisense 1 :6; 2 

Thessalonisense 3:7,9) . 

In hoofstuk 11-14 verskuif Paulus die fokus na die identiteit van gelowiges korporatief en 

gepaardgaande integriteit. Hy verander nie sy uitgangspunt of benadering nie , maar hou steeds 

by die tema om die verband tussen identiteit en integriteit aan te toon . Veral die werk van die 

Heilige Gees in en deur die gelowiges, is nou op die voorgrond . 
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Kommentare groepeer hoofstuk 11 :2-14:40 as 'n eenheid wat handel oar: 

~ wanorde in open bare aanbiddingsgebeure (Morris, 2008: 151 ), 

~ probleme in die erediens (Van Rensburg en Nel, 2009:1778) en 

~ leiding ten opsigte van die erediens (Vosloo en Van Rensburg, 1993: 1756). 

Hoewel die beginsels wat hier gekonkretiseer word sander twyfel op die korporatiewe 

byeenkoms van toepassing is, is dit net so geldig vir die liturgie van die lewe of die praksis van 

die geloofslewe. Die liefdesbeginsels wat byvoorbeeld in hoofstuk 13 beskryf word, geld nie net 

in die erediens nie, maar rig die daaglikse etas, net so figureer die gawes (hoofstuk 12) nie net 

in die korporatiewe erediens nie, maar oak in die wereld as liturgie van die lewe om aan die 

Koninkryk gestalte te gee. 

In die eksegetiese ondersoek sal veral gefokus word op die spesifieke riglyne wat Paulus in 

hoofstuk 14:26 aan die gemeente voorhou met betrekking tot die liturgie van die korporatiewe 

erediens. 

4.5.3.2 Die boodskap van 1Korintiers11-14 met betrekking tot die 

korporatiewe liturgie 

Uit die konteks van hierdie gedeelte blyk dit dat die riglyne wat Paulus hier gee gebaseer is op 

en verband hou met die res van die riglyne in die brief wat handel oar die praksis van die 

geloofslewe. Die riglyne vir korporatiewe liturgie moet interpreteer word aan die hand van 

Paulus se identiteitsformule wat soos volg verstaan word: gelowiges korporatief is (oak) die 

tempel, het al die t(T)oerusting wat nodig is om aan daardie identiteit gestalte te gee (doen) in 

die wereld deur veral die korporatiewe liturgie. 

Wanneer gelowiges byeenkom in die korporatiewe erediens, gee hulle gestalte aan die tempel 

van God. Die verwysing na die tempel om beide die individuele gelowige en die korporatiewe 

kerk te beskryf, impliseer minstens in albei gevalle die inwoning of teenwoordigheid van God. 

Hoofstuk 11-13 dien as fondasie vir die beskrywing van die toerusting en bemagtiging deur die 

Heilige Gees maar bied oak die tweekantige sleutel vir die implementering van beide die 

korporatiewe en individuele liturgie. Die oogmerk van liturgie naamlik om deur die 

ontmoetingsgebeure God se teenwoordigheid bekend te maak (1 Korintiers 14:25), word bereik 
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deur eerstens self besig te wees met die verheerliking van God en tweedens deur liefde aan 

medemense te bewys. (vgl. Lukas 10:27; Markus 12:33). Webster (2004:88) se: "The Christian 

faith is concerned with both God and humanity". Fee (2014:20) wys ook op die tweeled igheid 

van liturgie as hy se: "The purpose of such worship is twofold. On the one hand singing, 

praying, and thanksgiving are directed toward God (11:13; 14:14-17); and on the other hand, 

utterances of various kinds are directed toward the community so that it may be built up". 

4.5.3.2.1 Die uitdagings van inkulturasie: Hoofstuk 11 

Paulus begin die gedeelte (1 Korintiers 11 :2-16) deur te verwys na die uitdagings wat die 

inkulturasie van die Evangelie meebring . 

Die proses van interaksie tussen die Bybelse boodskap en die plaaslike kultuur om aan die 

Koninkrykskultuur gestalte te gee word as inkulturasie of inheemswording beskryf (vgl. Van der 

Merwe, 1997: 1376). Crollius (1986:49) verduidelik die beg rip soos volg: 

"inculturation of the Church is the integration of the Christian experience of a local 

Church into the culture of its people, in such a way that the experience not only 

expresses itself in elements of this culture so as to create a new unity and 

communion, not only within the culture in question, but also as an enrichment of the 

Church universal" (Crollius, 1986:49). 

Paulus het in 1 Korintiers elke uitdaging waarmee die Korintiers gekonfronteer was binne die 

magnetiese veld van die Evangelie gebring en deur 'n proses van hermeneutiese interaksie 

bewys dat die Evangelie betroubare standhoudende oplossings bied wat ge'fntegreer kan word 

binne die kultuur. Die liturgie van die korporatiewe erediens is die vernaamste vertoonvenster 

vir die inkulturasie van die Evangelie. 

4.5.3.2.2 Die bestuur van eenheid en diversiteit: Hoofstuk 12 

Paulus gebruik die metafoor van die liggaam van Christus om die oorsprong en funksionering 

van die gawes wat deur die Heilige Gees gewerk word , te verduidelik (12:1-31 ). 

Die liggaam bestaan uit baie ledemate, elkeen met sy eie rol en funksie. Hy beklemtoon die 

belangrikheid van harmonie tussen ledemate en die onmisbaarheid van elkeen . Paulus 

beklemtoon weereens die belangrikheid van eenheid. Etniese klasse en sosiale onderskeidings 

mag nie in die gemeente 'n rol speel nie. Christus se versoeningswerk het grense oorskry en 
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eenheid bewerk (12:12-13; vgl. ook Galasiers 3:28) . Hy het reeds die skopus of eerder die 

grensloosheid van eenheid verduidelik (1:10) maar omdat eenheid in Christus die onderbou 

vorm vir die tema van identiteit en integriteit, herhaal hy dit in elke saak watter sprake kom. 

Gelowiges gesamentlik vorm die liggaam van Christus (12:12) maar sander die werk van die 

Heilige Gees kan gelowiges nie in eenheid funksioneer nie. "In all Christians it is the same Spirit 

that is at work in the deepest recesses of their personality" (Morris , 2008:174). Christene is 

almal deurdrenk met dieselfde Heilige Gees. 

Eenheid beteken egter nie 'n gebrek aan verskeidenheid nie (12 :14-20) inteendeel Morris 

(2008:174) wys daarop dat "diversity is not an accidental attribute of the body. It is of the 

essence". Lede van een liggaam is interafhanklik van mekaar (12:21-26) . Elke lid afsonderlik 

het 'n belangrike taak (12:27). Almal is byvoorbeeld nie profete nie (12:29) daarom profeteer 

almal nie. Die gawes wat hier gelys word, is nie 'n geslote gawe-opname nie. Gawes word ook 

in ander boeke aangedui (Vgl Efesiers 4; Romeine 12; Eksodus 31 :3) . In hierdie perikoop word 

eerder die tipe gawes gekategoriseer as onder andere bedieninge, werkinge en gawes om aan 

te dui dat die Heilige Gees die Gewer is van alle gawes, wanneer en soos Hy wil. Gelowiges as 

tempel van die Gees is as te ware die verspreidingspunt of kanaal waardeur God aan die woord 

kom deur middel van 'n spesifieke gawe. Garland (2003:238) se: "Paul does not view human 

beings as simply having a body; they are embodied". Hy haal Gundry (1976) aan om te 

verduidelik dat die liggaam 'n instrument is vir die mens self en ook vir God om in die wereld te 

handel: "the soma is simply that part of man in and through which he performs concrete 

actions. It becomes the base of operation for sin in the unbeliever and for the Holy Spirit in the 

believer" (Gundry, 1976:79-80). 

Garland (2003:240) wys daarop dat "the term 'body' is interchangeable with [doulos] slave [cf. 

Rev. 18: 13] and is the most common term used to describe the slave in legal texts dealing with 

emancipation , the transferrence of the slave to another owner, and property tax documents". 

Die term 'liggaam' dien as herinnering dat gelowiges in diens van God staan . Hy se : "God 

inhabits their bodies through the Holy Spirit, and this divine presence assures their triumph over 

death" (ibid :240). Die nuwe eienaarskap dui nie net op oorwinning oor die dood nie , maar ook 

bemagtiging vir die lewe. Voorheen het mense hul liggame in diens gestel van die sonde , nou 

word gelowiges vermaan om hulle liggame te gebruik om God mee te verheerlik (ibid:239). Hy 

(ibid :239) se ook: "the body is capable of becoming an instrument of wickedness or an 

instrument of righteousness. 
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Die verband tussen identiteit en integriteit word weereens onderstreep as Paulus die Korintiers 

aanmoedig om ook wat die gawes betref gedrag te openbaar wat met hul identiteit en gevolglik 

die liefdesbeginsels korreleer. Profete, onder andere, moet 'n geleentheid kry om te profeteer 

(14:29) maar moet mekaar in ag neem (14:30-34) . Nie een moet (as gevolg van sy gawe) meer 

van homself dink as van ander nie (13:2; 4-9). 

Hy sluit hierdie argument af deur gelowiges aan te moedig om die beste gawes na te streef. 

Daar is egter 'n geheime sleutel om die gawes se effektiwiteit te verseker, wat in die volgende 

afdeling bespreek sal word . 

4.5.3.2.3 Die liefde as sleutel: Hoofstuk 13 

Paulus gebruik kontras as oorredingstegniek, om die skokkende gevolg van die misbruik van 

gawes te demonstreer. Die doel is om die onontbeerlikheid van die liefde vir die praksis van die 

geloofslewe te demonstreer (13:8-13) . Hy besing die liefde as etiese leefstyl wat ook deur die 

gebruik van die gawes gedemonstreer word (Van Rensburg & Nel , 2009:1804). Die geheimenis 

wat Paulus bekendmaak is die onsigbare maar onontbeerlike skakel tussen identiteit en 

integriteit naamlik die liefde. 

Liefde openbaar iets van die identiteit van die gelowige : 

)> Al is die bo-natuurlike bewys van vereniging met God onder andere sigbaar deur 

glossolalie maar die aanwending of manifestering van die gawe geskied nie in liefde nie , 

word die draer van die gawe se identiteit beskryf as 'n lee stuk metaal (13: 1 ). 

)> Gelowiges mag die bo-natuurlike gawes van kennis, profesie en geloof openbaar, maar 

sander liefde is hy self niks (13:2) . 

)> Sander liefde sal al die opoffering en die openbaring van die bonatuurlike werk van die 

Gees deur die lewe van die gelowige niks baat nie (13:3) . 

In 13: 14 som hy die beskrywing op: Alles wat ju lie doen moet uit liefde gedoen word (Van 

Rensburg & Nel , 2009:1804). Die lied oor die liefde sluit dramaties af op 'n hoogtepunt waar 

Paulus beklemtoon dat die liefde die sleutel is vir die praksis van die geloofslewe (liturgie). 
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In hoofstuk 14 demonstreer hy onder andere ook die praktiese toepassing van die 

liefdesbeginsels op die liturgie van die korporatiewe erediens. 

4.5.3.2.4 'n Charismatiese byeenkoms: Hoofstuk 14 

Van Rensburg & Nel (2009: 1806) beskryf die erediens in Korinte as wanordelik omdat "el keen 

opgespring het om sy kleim af te steek". Verdeeldheid , hoogmoed en selfverheffing was sigbaar 

op elke terrein van die lewe, ook in die korporatiewe byeenkoms van gelowiges. In hoofstuk 13 

het Paulus hulle vermaan om hulle ware identiteit te omarm sodat 'n korresponderende etiese 

leefstyl daaruit kan voortvloei. In hoofstuk 14 konsolideer hy die beginsels in verband met 

inkulturasie van die Evangelie, die eenheid en verskeidenheid van gelowiges soos deur die 

gawes in verhouding tot die liggaam metafoor gedemonstreer word , en die liefdesbeginsels, en 

interpreteer hy tendense na aanleiding van sy voorafgaande verduideliking . (dit word aangedui 

deur die woorde: "hoe staan die saak dan?" (14:15 en 26). 

Deur middel van die praktiese demonstrasie van gelowiges se betrokkenheid in die 

korporatiewe erediens, anker Paulus die voorafgaande identiteitsuitsprake as beginsels wat in 

die tempelmetafoor vervat is om 'n ringskomposisie te vorm. Hy lei die brief in deur sy eie en die 

Korintiers se identiteit op grand van die versoeningswerk van Christus te beskryf, dit deurgaans 

in verband te bring met die bemagtiging en toerusting van die Heilige Gees, en sluit die brief af 

deur die implikasie van identiteitsbegrip op gedrag te beskryf. 

4.5.4 Enkele eksegetiese opmerkinge oor 14:26 

In Hoofstuk 14 veral beskryf Paulus meer toegespits beginsels vir die liturgie van die 

korporatiewe erediens. Hy beskryf die verloop van die erediens as liturgie wat God verheerlik en 

mense opbou. Daar is nie 'n vaste orde in die liturgie nie maar die byeenkoms vind plaas onder 

leiding van die Heilige Gees (Van Rensburg en Nel , 2009:1807 vgl. 14:26-33) . 

14:26 "Hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer ju/le saamkom, dan het elkeen van julle 'n 

psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging-laat al/es tot stigting geskied" 

(1933/53AV). 

"This is what I mean my brothers. When you meet for worship, one person has a Hymn, another 

a teaching, another a revelation from God, another a message in strange tongues, and still 

another the explanation of what is said. Everything must be of help to the church" (TEV) . 
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Paulus begin met 'n vraag : "Hoe staan die saak dan?" wat aandui dat hy die voorafgaande 

uitsprake nou saamvat. Hy verander nou sy oorredingstrategie van verduideliking deur middel 

van voorbeelde na direkte instruksie (Conzelmann , 1976:244). 

~ "Wanneer ju/le saamkom ... ": 

orav (hotan): whenever or as often as - dui volgens Ellingworth en Hatton (1985) op 

herhaaldelike aksie. Gereelde samekomste van gelowiges was 'n algemene gebruik in die 

Nuwe Testamentiese kerk. 

Ellingworth en Hatton (1985:281) se in hul kommentaar op die teks dat uit die res van die vers 

en vers 23 hier afgelei kan word , dat Paulus na die 'full church meeting ' of korporatiewe 

byeenkoms verwys. 

~ "dan het elkeen van ju/le " (volgens gawes iets om by te dra). 

£Kacno~ (hekastos) : "As if, a superlative of £Ka~ hekas (afar) ; each or every: - any, both , each 

(one) , every (man , one, woman) , particularly. Each one of a totality" (Louw en Nida, 1988:597). 

Paulus herhaal die feit dat elkeen 'n bydrae het om te lewer. 

Fee (2014:20) se in die korporatiewe byeenkoms moet voorsiening gemaak word vir elkeen om 

deel te neem, sodat die hele liggaam opgebou kan word . Hy se: "The purpose of such worship 

is twofold . On the one hand , singing , praying and thanksgiving are directed toward God (11 :13; 

14:14-17); on the other hand , utterances of various kinds are directed toward the community so 

that it may be built up". 

Ellingworth en Hatton (1985:281) wys daarop dat Paulus in die hele perikoop (verse 23, 24, 26, 

31) sterk daarop aandring dat elke gelowige geestelike gawes het. Hu lie maan daarteen dat die 

teks misbruik word om verkeerdelik aan te dui dat gelowiges wat een gawe vertoon , nie ook 

ander gawes kan he nie. 

In sy kommentaar op die teks wys Conzelmann (1975:244) daarop dat die teks nie forseer moet 

word om te impl iseer dat elkeen een van die paar gawes wat Paulus uitgesonder het nie , maar 

wel dat elkeen 'n gawe het "one has this - another has that". Hy dui ook aan dat die fokus 

eerder val op die ordelike bestuur of integrering van die bydraes en bediening in die liturgie van 
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die korporatiewe byeenkoms, wat impliseer dat "the gifts are present in superabundance so that 

the orderliness is thereby threatened" (Conzelmann , 1975:244) . 

~ '1aat alles tot stigting geskied" . 

"oiKo~oµr1 (oikodome): "architecture, that is, (concretely) a structure ; figuratively confirmation : -

building , edify (-ication , -ing )". "To increase the potential of someone with the focus of the 

process involved" (Lauw en Nida, 1988:677). Die woord 'op-bou ' sou myns insiens 'n meer 

akkurate vertaling gebied het en beter resoneer met soortgelyke uitsprake in die brief. 

Ellingworth en Hatton (1985 :281) vertaal die opbou waarna Paulus verwys as: "you should do 

everything in order to help and build up the believers". Dit is egter nie net gelowiges wat 

opgebou word nie. Uit 14:12 en 24-25 kan afgelei word dat opbou verwys na transformasie of 'n 

epifanie by almal wat aangeraak of aangespreek word wanneer God se teenwoordigheid deur 

die gawebediening geopenbaar of bevestig word . Die gevolg van die openbaring van God se 

teenwoordigheid , lei daartoe dat mense "op hulle kniee sal neerval en God aanbid" (1933/53A V) 

en Sy teenwoordigheid erken (vgl. Levitikus 9:24; Rigters 13:20; 1 Konings 18:39; 2 Kronieke 

5:11-14; Eseg"fel 1:28;Esegiel44:4; Johannes 20:17). 

Boodskap van die perikoop 

Na aanleiding van die voorafgaande en opvolgende gedeeltes veral 12:1-31 waar Paulus 

beklemtoon dat almal gawes het , al die gawes belangrik is en die liefdesbeginsels oak in die 

byeenkoms geld , kan afgelei word dat die gawes waarna hy hier verwys net as voorbeeld dien 

en nie die enigste gawes is wat in die byeenkoms figureer nie. 

O'Kennedy (2004:491) wys daarop dat die liturgie van die erediens nie net fokus op verbale 

verheerliking van God nie, maar Sy "veelkantige teenwoordigheid" juis openbaar word wanneer 

Hy oak op tasbare wyse deur die gawes aan die woord (daad) kom, om mense daardeur op te 

bou . 

Die gawes is gegee om mense op te bou (14:12). Die gelowiges moet bou met edelstene wat 

die vuurtoets sal deurstaan . Hulle moet bou op die fondasie (versoeningswerk van Christus) wat 

Paulus as meesterbouer voorheen gele het (verkondig) , en wat hy nou met die brief poog om te 

herstel (foutiewe persepsies aangaande die versoeningswerk van Christus en die implikasies 

daarvan word in die brief reggestel ; 3: 10-17). 
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Die beginsel van 'bou' en 'opbou' word deurgaans in die brief verduidelik en toegepas as 

Godverheerlikende liturgie. Gelowiges bou in nabootsing van Christus soos Hy deur Sy 

leefwyse die korrekte of verwagte 'bouwerk' demonstreer het. Die wyse waarop gelowiges 

uitdrukking gee aan hul tempel-identiteit is gebaseer op die tempel-liturgie wat Chrsitus as 

eerste tempel-liggaam gedemonstreer het (vgl. Romeine 13: 14;Efesiers 2; 5:2; Filippense 1 :20) 

Paulus se: wees navolgers van my soos ek van Christus is. Ellenworth & Hatton , (1985:209) 

beskryf navolgers as "imitators" na aanleiding van 12: 1: "Follow my example". 

Mense word gedring tot aanbidding wanneer God hulle deur die gawes aanraak op die punt van 

behoefte. "Dan sal hy op sy aangesig neerval in aanbidding en erken God is waarlik hier 

teenwoordig " (14:24). Die opbou wat hier ter sprake is, word verstaan as die transformasie wat 

plaasvind wanneer mense die teenwoordigheid en werking van God deur die Heilige Gees 

gawes ervaar. 

Liefde vir God en die naaste, soos in die res van die brief en veral in hoofstuk 13 beskryf is, rig 

oak gedrag in die erediens. Selfop-offer-ing is die offer wat in die tempel hoort. 

Gelowiges be-oefen hulle gawes binne die veilige ruimte van die korporatiewe 

geloofsgemeenskap deur ander te ontmoet op die punt van behoefte. Of dit 'n woord van kennis , 

onderrig, bemoediging , aanraking of genesing is wat nodig is, God wat teenwoordig is wil 

mense aanraak deur die ledemate van Sy liggaam soos Hy weet nodig is. 

Fee (2014:773) se dat die geskiedenis van die kerk daarvan getuig dat daar nie baie vertroue 

gestel is in die diversiteit van die liggaam nie. Hy se "in opting for 'order' it also opted for a 

silencing of the ministry of the many". Wanneer die opbou van gelowiges die riglyn of maatstaf 

van bediening is, kan diversiteit in die korporatiewe byeenkoms ordelik verloop. "Edification 

must be the rule , and that it carries with it orderliness so that all may learn and all be 

encouraged". Fee (2014:773) beklemtoon dat Paulus gelowiges nie net vermaan om te 

transformeer tot die karakter van God nie, maar oak om in eenheid te kom met die res van die 

liggaam of die kerk van God. 

Die rol van medegelowiges is onder andere oak om bediening op 'n onderskeidende wyse te 

beoordeel (oiaKpfvw,14:29) en elders- die goeie te behou( 1Tes5:19-21). 
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Louw en Nida (1988:363) gee die volgende betekenismoontlikhede van 01aKpfvw (diakrino) aan 

as: "to separate thoroughly, that is, (literally and reflexively) to withdraw from, discern, doubt, 

judge, be partial , stagger, waver". 

Die woord 01aKpfvw verwys nie na 'n kritiese gees wat veroordeel nie, maar eerder deur 

onderskeidend waar te neem, om te onderskei of evalueer (Ellingworth & Hutton , 1985:283). 

Die oorkoepelende voorwaarde en maatstaf aan die hand waarvan bediening beoordeel meet 

word , is weereens die op-bou van die gemeente (Van Rensburg en Nel , 2009:1807), (14:12). 

4.5.5 Samevatting van Paulus se uitsprake oor die korporatiewe 

erediens in hoofstuk 11-14. 

Ten opsigte van die korporatiewe liturgie kan die volgende riglyne uit die eksegetiese 

ondersoek van 1 Korintiers 11 -14 geformuleer word : 

~ God is teenwoordig in die erediens 

Wat ook al in die erediens plaasvind het ten doel om God se aktiewe, veelkantige 

teenwoordigheid ender mense, in mense en deur mense te openbaar. Wanneer mense deur 

hierdie ontmoetingsgebeure die teenwoordigheid van God ervaar, sal hulle op hulle 

aangesig neerval om Hom te aanbid . De Klerk (2013:1) se: "Ten diepste sou die ideaal van 

alle kommunikatiewe handelinge in die liturgie van die samekoms en die liturgie van die 

lewe uitgedruk kon word in die woorde van die buitestaander in 1 Korintiers 14:25: "Waarlik 

God is hier". Hy se verder: "Dit gaan dus om die raaksien , ervaring en belyden is van God se 

teenwoordigheid en die kommunikat iewe handeling tussen God en 'julle"'. 

~ Die Here wil deur gelowiges aan die woord kom en tot die daad oorgaan in die 

korporatiewe byeenkoms. 

+ Elkeen word deur die Heilige Gees bemagtig om tydens die korporatiewe erediens iets 

by te dra deur middel van die gawes. Elkeen kom voorbereid met 'n byd rae (14: 12,26) 

wat sal op-bou . (14:3,4 ,5). 

+ Die hele erediens geskied ender leiding van die Gees (14:25). Die gawes is deur 

dieselfde Gees gegee en die Gees werk in, en deur, al die gelowiges. As gelowiges 

toelaat dat die Heilige Gees op hierdie wyse deur die gawes aan die woord kom, word 
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ontmoeting tussen mense en God gefasiliteer. Dan word mense bewus van God se 

heerlikheid en teenwoordigheid en kan hulle nie anders as om op hulle aangesig (te) 

val , God te aanbid , en te verkondig dat God werklik onder julle is nie (14 :25) (Liturgie) . 

+ Die karakter van die God wat aanbid word , bepaal die wyse waarop aanbid word (14:33 , 

40) . 

+ Eenheid en eensgesindheid kenmerk die samekoms maar ook die gesindheid , gedrag 

en geloofsuitsprake wanneer gelowiges uiteengaan in die wereld in . Ook hier maak 

Paulus voorsiening vir kulturele gebruike wat onenigheid mag veroorsaak. Vrede en 

harmonie is 'n belangrike voorvereiste vir die ontmoetingsgebeure (14:33-37) . 

+ Die liturgie moet deur die liefdesbeginsels van hoofstuk 13 gerig word , maar sy 

waarskuwing dat die Gees nie geblus of bedroef moet word nie , is ook hier van 

toepassing (14:39; 1Thessalonisense 5:19-21). 

4.6 Gevolgtrekking 

Op grand van die eksegetiese ondersoek na die verband tussen die korporatiewe liturgie en die 

liturgie van die lewe, kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word . 

Getuienis oor die optrede van gelowiges in Korinte tydens eredienste maar ook in die daaglikse 

lewe en keuses, het getuig van 'n gebrekkige of foutiewe identiteitsbegrip (fondasie) . Paulus 

verwys na die leefwyse of gedrag van gelowiges as bouwerk wat verrys uit die fondasie 

(versoen ingswerk van Christus) . Die fondasie definieer die gelowiges se ware identiteit wat 

opgesom word in die eerste twee elemente van Paulus se formule naamlik 'julle is en julle het' 

(die indikatief of dit wat God gee) . 

Hoewel identiteit 'n gegewe is (in Christus) mag gelowiges 'n gebrekkige of foutiewe begrip of 

persepsie he van identiteit. Paulus se formule "julle is en julle het, daarom doen julle" beskryf 

die verband tussen identiteit en gedrag . Omdat gedrag gebaseer is op , en voortspruit uit , die 

persepsie van identiteit of selfbeeld , is die gedrag van gelowiges nie altyd 'n demonstrasie van 

hulle ware identiteit nie. Om gedrag te verander moet die dissonansie tussen die persepsie van 

identiteit, en die DNS van identiteit, aangespreek word . In sy briewe en veral hier gerig aan die 

Korintiers, doen Paulus 'n beroep op die gelowiges om gedrag te demonstreer wat pas by hul 

identiteit. 
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Die kerk in haar korporatiewe hoedanigheid en die individuele gelowiges is albei die tempel van 

God en het al die toerusting wat nodig is om gedrag te vertoon wat by die tempel pas. Hierdie 

status beskryf die DNS van die gelowige se identiteit. Toepaslike gedrag of leefwyse word as 

liturgie verstaan. Die gebeure van die korporatiewe liturgie en die beginsels en werkswyse wat 

daardeur gedemonstreer, gementor en ervaar word , bemagtig en mobiliseer gelowiges vir die 

liturgie van die lewe. 

Liturgie is 'n onophoudelike gebeure (1 Korintiers 10:31 ). Sander omhaal van woorde verklaar 

Paulus dat elke keuse, woord en daad, deel uitmaak van die liturgie van die lewe. By implikasie 

sou ons kon se dat die onophoudelike aanbidding soos dit gedemonstreer word deur die 

woorde, dade en keuses van die gelowige die heerlike teenwoordigheid van God moet 

openbaar as liturgie van die lewe. Gelowiges individueel en korporatief moet op hierdie wyse 

gestalte gee aan die tempel van God in die wereld . 

Die vernaamste taak of doel van die gelowige as tempel van die Gees, is om 

ontmoetingsgeleenthede tussen God en mense te bemiddel as liturgie van die lewe. Gelowiges 

ontwikkel die nodige vaardigheid vir die lewensliturgie deur deelname aan die korporatiewe 

liturgie en die ervaring van ontmoeting met God. Die verwagte uitkoms van uitkomsgebaseerde 

korporatiewe liturgie is die verheerliking van God , en opbou (toerusting en bemagtiging) van 

ander vir die liturgie van die lewe. 

Volgens die voorbeeld van Christus (as eerste tempel-liggaam) doen gelowiges soos Hy, net 

wat hulle die Vader sien doen (Johannes 5:19), want die Gees van God wat die geheimenisse 

van God bekendmaak (1 Korintiers 2) , woon in die tempel en "julle is die tempel" (1 Korintiers 

3:16-17; 6:19). 

In die volgende hoofstuk sal die beginsels van die normatiewe taak in gesprek gebring word 

met die beginsels wat in die ander hoofstukke identifiseer is, om 'n basis te vorm vir die 

pragmatiese taak. 
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Hoofstuk 5: Pragmatiese taak 

Definiering van 'n nuwe werkswyse 

5.1 lnleiding 

Osmer verwys na die laaste stap in die navorsingsproses as die pragmatiese taak. In hierdie 

afdeling word die uitdagings wat in die beskrywend-empiriese taak na vore gekom het, en die 

praktyk-teoretiese merkers van die interpretasietaak, in gesprek gebring met die beginsels van 

die normatiewe taak , om 'n moontlike nuwe werkswyse te definieer en te beskryf. Hoewel die 

term 'praksis' soms gebruik word om die handelinge van mense te beskryf, word Heitink 

(1999: 151) se definiering van die term 'praksis' om beide teorie en praktyk in te sluit , hier 

nagevolg . 

In navolging van Osmer (2008) se navorsingsmetodiek om nie net op spesifieke episodes te 

fokus nie, maar oak die tersaaklike situasie en konteks in ag te neem, is die uitdagings van die 

konteks van die kerk, die situasie as raamwerk of breer patrone soos deur die institusionele 

kerk, en veral die korporatiewe liturgie gedemonstreer word , en die liturgie van die lewe, as 

episodes ondersoek en beskryf. Die navorsing het aangedui dat transformasie van die 

samelewing hoofsaaklik voor die deur van die individuele gelowige le, dat gelowiges nie 

genoegsaam daarin slaag om die wereld effektief te impakteer deur die liturgie van die lewe nie , 

omdat die korporatiewe liturgie gelowiges nie effektief toerus en bemagtig vir hierdie taak nie. 

Die rede hiervoor is hoofsaaklik die stagnasie in die korporatiewe liturgie wat veroorsaak word 

deur 'n kerklike identiteitskrisis. Die kerk se identiteitskrisis as uitvloeisel van 'n gebrekkige 

wereldbeeld , word versterk deur kontekstuele faktore in die samelewing . Hoewel die gestaltes 

van wereldbeeld kan verskil tussen gemeentes en denominasies , word die huidige wereldbeeld 

van die Kerk die beste beskryf aan die hand van denksisteem vier. 

Die navorsing het oak die impak van wereldbeeld op identiteitsbegrip en gepaardgaande 

gedrag van gelowiges beskryf. 

Sweet (1 999 :58) stel dit soos volg: "If there is darkness, the blame should be attached where it 

belongs; not to the world that is dark but to the church that is failing to provide the light". Die 

(base) kring loop kan omgekeer word mits die nodige aanpassings gemaak word , veral in die 

korporatiewe liturg ie , om die individu te bemagtig en mobiliseer vir 'n effektiewe lewensliturgie . 
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Paulus se gebruik van die tempel-metafoor om beide die liturgie van korporatiewe kerk en 

individuele gelowige se lewe te beskryf, dui die onmiskenbare verwantskap tussen die twee 

gestaltes van liturgie aan. In hierdie hoofstuk word kennis wat deur die beskrywend empiriese, 

normatiewe en interpretasie take ingewin is ge"fntegreer om riglyne saam te stel vir beide die 

praksis van die korporatiewe en individuele tempel - liturgie. 

Die pragmatiese taak sal soos volg benader of uiteengesit word: eerstens word die teologie van 

liturgie beskryf en vergelyk met die praktyk van liturgie om denke oor 'n nuwe liturgiese praksis 

te verruim . 

Na inleidende opmerkings oor definisieverruiming van die begrip liturgie sal die 

betekenisimplikasie van Paulus se tempeluitsprake, soos in die normatiewe taak aangedui is, 

aan die hand van begripsverruiming oor die ruimtelikheid van die tempel , op die liturgie 

toegepas word . Om die kennis in die praksis van die liturgie te integreer, word die ruimtelikheid 

van die tempel as uitkoms van die korporatiewe liturgie beskryf. Die gebruik van 'n matriks word 

uiteengesit om die gebeure van die korporatiewe liturgie te koordineer, asook die verband met 

die liturgie van die lewe (vektor) te beskryf. Die doe! van die hoofstuk is om 'n nuwe liturgiese 

praksis te beskryf, om die bemagtigingsimpak van die korporatiewe liturgie op die liturgie van 

die lewe te verhoog. 

Die vraag wat beantwoord moet word , is: "Hoe moet die praksis van die korporatiewe en 

individuele tempelliturgie verstaan word , en daar uitsien , om die wereld van koninkryk tot 

Koninkryk te transformeer? 

Die verwagting is dat Bybelse geloof in die post moderne era as 'n deurleefde spiritualiteit sat 

grondvat op die sypaadjies van die /ewe, sander om afbreuk te doen aan die inhoud en 

essensie daarvan. 

5.2 Die teologie van liturgie 

5.2.1 Definisieverruiming van die konsep liturgie 

Die woord 'diens' word algemeen aanvaar as basis vir die konsep 'liturgie'. 

Van der Schyff en De Klerk (2010:606) ontleed die verskillende betekenismoontl ikhede van die 

twee Ou Testamentiese woorde wat vir diens gebruik word naamlik 'sharaf en 'abad . 
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Die woord sharat word in drie kontekste in buitebybelse bronne gebruik naamlik: 

);;- amptelike of openbare dienslewering soos staatsdiens, onderwys en millitere diens wat 

gewoonlik vrywillig gelewer is, maar oak deur die staat afgedwing kon word 

);;- op sosiale vlak verwys die woord na dienslewering deur slawe aan eienaars of 

hulpverlening of bystand tussen vriende 

);;- aanbiddingsdade wat tot God of gode gerig is (ibid, 2010:607). 

In die Ou Testament kom die woord sharat 97 keer voor en word dit hoofsaaklik in twee 

domeine gebruik, naamlik die van persoonlike diens aan 'n belangrike persoon (Josef en 

Potifar; Jakob en Laban), en tweedens as kultiese dienslewering van byvoorbeeld leviete, in en 

om die tabernakel en tempel. Hoewel die term hoofsaaklik in die Ou Testament gebruik word 

om amptelike liturgiese handelinge te beskryf, kan dit volgens Harris (1980:258) oak toegepas 

word op liturgie buite die tempeldiens soos beskryf word in Psalm 101 :6. "My oe sal wees op die 

getroues in die land, dat hulle by my kan woon ; hy wat wandel in die weg van opregtheid , die 

mag my dien" (AOV). 

In die wyse wat J..€1roupyfal Amoupytw (leitourgia/ leitourgeo) in die Nuwe Testamentiese 

konteks gebruik word , is die ooreenkoms met die Ou Testamentiese kultiese gebruik van die 

term opvallend. Van der Schyff en De Klerk (2010:610) se "die uitsondering wat in Handelinge 

13:2 gemaak word , baan die weg vir die begronding van 'n lewensliturgie wat wyer strek as 

blote kultiese Godsverering". (Handelinge 13:2 " En terwyl hulle besig was om die Here te dien 

(AEITOupytw) en te vas, het die Heilige Gees gese: Sander nou Barnabas en Saulus vir My af vir 

die werk waarvoor Ek hulle geroep het"). 

5.2.2 Historiese ontwikkeling van die begrip AEJToupyia (leitourgia) 

Die Nuwe Testament gebruik meestal die woord (auvayw) 'sunago' of samekoms om na die 

gebeure van die korporatiewe byeenkoms te verwys (1 Korintiers 11 ;14). Die woord Amoupyfa 

(leitourgia) word wel oak gebruik om na die aanbiddingshandelinge van gelowiges te verwys 

(Handelinge 7:42 ; 24:14; Filipense 3:3) . 

Godsdiensbeoefening het in die vroee tweede eeu 'n baie sterk huislike karakter openbaar. 

Nagmaal is by huise gevier. Die werkplek , gesinslewe en huislike lewe het gesamentlik 

ontwikkel en mekaar be"fnvloed om 'n sterk geloofsgemeenskap te vorm. Godsdiensbeoefening 
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het egter algaande 'n meer kerklike karakter begin ontwikkel wat die fokus van 'n lewensliturgie 

verskuif het na 'n beperkende verstaan van liturgie as amptelike of formeel gestruktureerde 

handelinge van die korporatiewe erediens. 

Tydens die middeleeue was daar feitlik geen sprake van 'n lewensliturgie nie maar oefen die 

kerk streng beheer uit oar godsdienstige handelinge. Tydens die reformasie word die 

"Woorddiens weer aan die volk teruggegee" (Van der Schyff & De Klerk, 2010:611 ). Van der 

Schyff & De Klerk (2010:611) verwys in die verband na Calvyn se uitsprake in sy preke om die 

belangrike wisselwerking tussen die liturgie van die erediens en die liturgie van die lewe , en die 

noodsaaklikheid daarvan vir die ontwikkeling van die gelowiges, te beskryf. Die korporatiewe 

liturgie moet rekening hou met wat in die leefwereld gebeur. 

5.2.3 lnvloed van vooruitgang op liturgie 

Ontwikkeling van die tydgees, tegnologiese ontwikkeling , globalisering en sekularisasie het 

veral in die huidige era groat verandering tot gevolg . Omdat die konteks van die kerk of die 

samelewing voortdurend verander, moet die praksis van die liturgie oak voortdurend aanpas 

sander om afbreuk te doen aan die inhoud en fokus daarvan. Clasen (2008:36) se: "Believers 

must know and understand their context in order to perform acts in service of the gospel in a 

significant and effective way, inside and outside the church". 

In navolging van Griffin , Babin en Mc Luhan beskryf Clasen (2008:204) die impak van 

ontwikkeling op kommunikasie , en veral liturgie, oar drie eras soos volg : In die antieke wereld 

was gehoor, aanraking , reuk en smaak verder ontwikkel as visualisering . Die gehoor was die 

belangrikste sintuig . Omdat die gesproke woord meer emosiebelaai is as die geskrewe woord , 

was mense in die era meer gefokus op emosies soos woede, vreugde, hartseer, vrees, en meer 

spontaan en passievol (Clasen , 2008:41 ). In die era van geletterdheid en die drukkuns het sig 

die bo-toon gevoer en liniere logiese denke het die belangrikste wyse van kommunikasie 

geword. "When literate people say they don't follow you they mean , 'I don't th ink you are 

logical"' (Clasen , 2008:42). In die elektroniese era waar globalisering die wereld so toeganklik 

maak soos die plaaslike gemeenskap, ontstaan daar 'n grater behoefte aan aanraking en 

ouditiewe kommunikasie. Leiers beskryf die tendens as "terug na die toekoms"(Clasen, 

2008:42). Mense vra nie meer: "sien jy my punt?" om insig en begrip te toets nie , maar eerder 

"hoe voel jy daaroor?" om te bepaal of ervarings resoneer, of weerklank vind , in ander se 

stories. 
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Die impak van die nuwe denkwyse oor kommunikasie het 'n impak op veral die 

toerustingspotensiaal van die liturgie. Tydens modernisme waar geletterdheid en liniere denke 

die botoon gevoer het, was kennisoordrag en begrip van die geloofslewe, die belangrikste 

uitkoms van die liturgiese gebeure. Huidig vanuit 'n post-moderne benadering , verskuif die klem 

weer na die effek of impak wat die geloofslewe, of meer spesifiek die liturgie, op die alledaagse 

lewe het. Clasen (2008) verwys na Christus se navolgenswaardige voorbeeld in die verband . 

Hy se dat dit nie net die woorde van Christus was wat transformasie teweeggebring het nie, 

mense is eerder aangeraak deur sy lewe, dade en menswees. As eerste liggaamlike Tempel 

het hy die liturgie van die lewe kom voorleef. Gelowiges behoort gestalte te gee aan die liturgie 

van die lewe deur in Sy voetspore te volg (vgl. Efesiers 5: 1-2). 

Meer onlangse benaderings om liturgie te definieer kan bydra om 'n eietydse Bybelse persepsie 

van die konsep te vorm. Dit is duidelik dat die verskeidenheid definisies, waarvan enkeles hier 

ingesluit word , elkeen 'n faset van liturgie , of 'n spesifieke fokusarea van liturgie beklemtoon. 

Myns insiens slaag nie een van die genoemde definisies om, as omvattende definisie, die voile 

omvang van liturgie soos Paulus dit beskryf, in te sluit nie. 

5.2.4 Definisieverruiming van liturgie 

Wepener (2008) se liturgie moet eerstens Godgerig wees, met die fokus op die Persoon van 

God sowel as op Sy aktiwiteite. Hy vind dat aanbidding dikwels nie Godgerig is met die 

oogmerk om Hom te vereer en onsself in Sy teenwoordigheid te verlustig , soos die 

Westminister Confession beskryf nie. 

Wepener (2008) ondersoek die uitsprake of liturgiese definisies van verskeie kenners om 'n 

werkbare definisie vir liturgie en veral 'n sogenaamde missionale liturgie te formuleer (2008:206-

213) : 

Old (2002) , soos aangehaal deur Wepener(2008 :206) beskryf liturgie as: "True worship 

however, ... in that it serves above all else, the praise of God's glory" 

Minatrea soos aangehaal in Wepener (2008:206) se: "Worshipping is not learning about God, it 

is encountering God". 

Wepener se liturgie is primer missionaal : "liturgy that is primarily God directed and focused upon 

discernment regarding calling and mission and exactly Who God is" (2008 :207). 

134 



Smit (2011 :213) se oor liturgie dat die mens deelneem aan God se "besig-wees met die wereld , 

aan sy liefdevolle besluit om die gebroke skepping te genees". 

Van der Schyff en de Klerk (2010:604) beskryf liturgie ook as ... n dinamiese handeling (is) wat 

op Godsverering dui wat vanuit die erediens oorspoel na die daaglikse lewe van die Christen". 

Barret (2004: 100) se missionale liturgie is nie na binne gerig om lid mate te bevredig nie, ook nie 

na buite om mense te lok of te evangeliseer nie, maar is God-gerig . Nuwe musiek word nie in 

die eerste instansie komponeer om 'n nuwe generasie aanbidders te bedien nie , maar as 

instrument vir 'n nuwe generasie, om in egtheid hul bewondering en aanbidding in eie id ioom 

aan God te rig. 

Stutzman & Hunsberger (2004:100) se: "Worship is the central act by which the community 

celebrates with joy and thanksgiving both God's presence and God's promised future . Flowing 

out of its worship, the community has a vital public witness" . 

Bosch (1991 :390-391) se beskrywing van die missio Dei as God se aktiwiteit wat die kerk en die 

wereld wil insluit en waarin die kerk die voorreg het om deel te neem dra by om die liturgie van 

die lewe beter te verstaan . 

Hy se missie is nie in die eerste plek 'n aktiwiteit van die kerk nie maar 'n eienskap van God. 

God is 'n missionale God. Missie kan daarom gesien word as 'n beweging of toenadering van 

God na die wereld ; die kerk is dan instrument in God se missie . Om deel te word van daardie 

gestuurdheid , is om deel te word van die demonstrasie van uitreikende liefde van God na die 

mensdom, wat dus vervat is in 'n Christelike wereldbeeld . 

Thomas Schattauer (1999 :5) definieer liturgie deur eerstens die drieerlei benaderings wat die 

verband tussen missie en liturgie aandui te beskryf: (1 ) "inside and out" , die tradisionele 

verstaan van liturgie as aktiwiteit wat in die erediens hoort en lidmate bemoedig en versterk en 

missie as aktiwiteit van die kerk na buite gerig . (2) "outside in" is die tweede benadering waar 

die na-buite-gerigte missionale aktiwiteite van die kerk binne die konteks van liturgie gebring 

word . Die erediensliturgie dien dan as verhoog , vanwaar missionale aktiwiteite geloods word. 

Die derde benadering beskryf 'n verhouding bekend as (3) "inside-out" "This approach locates 

worship within the larger scope of God's reconciling mission toward the whole world , a mission 

into which the church is immersed by baptism. So then , the visible act of assembly (in Christ by 

the power of the Spirit) and the forms of this assembly - what we call liturgy - enact and signify 

this mission . From this perspective, there is no separation between liturgy and mission". 
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5.2.5 Tydloosheid van liturgie 

Daar het ook 'n denkwyse ontstaan waar in die lewe van gelowiges onderskeid gemaak word 

tussen die sakrale en profane. Hierdie verstaan beperk liturgie tot sogenaamde geestelike 

aktiwite ite soos wat uit die volgende definisie van liturgie afgelei kan word : "Liturgie is alle 

religieuse handelinge wat deur die gelowige verrig word wanneer God ontmoet word, daar na 

Hom geluister word , Hy aanbid en verheerlik word en daar in die samekoms en die daaglikse 

lewe godsdiens beoefen word" (Van der Schyff en De Klerk :2010:604) (italics myne). Paulus se 

verstaan van die gelowige se lewe: "Of julle dan eet of drink of enig iets doen, doen alles tot 

verheerliking van God" (1 Korintiers 10:31) beperk nie liturgie tot godsdienstige aktiwiteite nie , 

maar beklemtoon dat die hele lewe as Godverheerlikende dade of liturgie verstaan moet word . 

Daar kan nie in die gelowige se lewe onderskeid gemaak word tussen die aktiwiteite van 

Sondag en die leefwyse van die res van die week nie. 

Adam en Eva het reeds liturgie beoefen deur 'n spontane sorgelose leefwyse voor die aangesig 

van God in die paradys. Elke keuse, daad en woord was liturgie. Hui verhouding met God was 

gekenmerk deur ononderbroke Godverheerlikende kommunikasie . Die verdeeldheid en 

verwydering van die sondeval het hierdie "geheiligde, liturgiese geheel verskeur, deur ook die 

liturgie van die erediens en die liturgie van die lewe van mekaar te skei" (Van der Schyff en de 

Klerk, 2010:604). Die verwydering wat tussen die mens en God gekom het, was eerstens 

sigbaar in die verdeeldheid tussen mense (Kain en Abel) in die alledaagse lewe. Voor die 

sondeval kon mense sonder moeite die wereld deur God se oe sien (wereldbeeld) , en spontaan 

hul skeppingstaak uitvoer, naamlik om te heers, of kultuur uit natuur te skep. Die sondeval het 

nie net kommunikasie tussen God en mens versteur nie , maar ook gelei tot 'n distorsie tussen 

die mens en God se wereldbeeld . 

5.2.6 Bybelse fundering van liturgie 

Best (2003) kom myns insiens die naaste aan 'n Bybelse verstaan van liturgie. Hy se ten regte 

dat ware aanbidding begin by begrip van die drie-enige God. 

"Worsh ip is a biblically faithful understanding of God combined with a biblically faithful response 

to Him" (anon , 2009:341 ). Best beskryf die drie-enige God as: "the uniquely Continous 

Outpourer who continually pours himself out between the persons of the Godhead in unceasing 

communication , love, friendship and joy" (2003:21). Die mens is na die beeld van God geskape 

en dus ook "unceasing worshippers as continuous outpourers" (ibid) . 
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"We were created continuously outpouring . Note that I did not say we were created 

to be continuous outpourers. Nor can I dare imply that we were created to worship. 

This would suggest that God is an incomplete person whose need for something 

outside himself (worship) completes his sense of himself. It might not even be safe 

to say that we were created for worship , because the inference can be drawn that 

worship is a capacity that can be separated out and eventually relegated to one of 

several categories of being . I believe it is strategically important, therefore, to say we 

were created continuously outpouring - we were created in that condition , at that 

instant, imago Der (Best, 2003:23). 

'n Bybelse verstaan van liturgie beskryf dus nie net insidentele gebeure of dade van mense en 

uitsluitlik van gelowiges nie , maar bied veral 'n beskrywing van die leefwyse as onophoudelike 

uitvloeisel van die identiteit van die mens as beelddraer van God . As aanbidders of 

aanbiddingsweses bevind die mens homself permanent, onophoudelik in 'n toestand of staat 

van aanbidding. Hoewel die spontane Godverheerlikende kommunikasie tussen God en mens 

deur die sondeval verbreek is, het die mens as geestelike wese nie sy kapasiteit of hunkering 

as "unceasing worshippers as continuous outpourers" (Best:ibid) verloor nie. Die adres waartoe 

aanbidding in die natuurlike mens gerig word en die rede of motivering daarvoor, is eerder 

aangetas. 

Aanbidding of liturgie is dus nie 'n faset van die mens se wese nie maar die essensie daarvan 

(anon , 2009:339). Die o(O)bjek van aanbidding of verheerliking en die wyse van aanbidding 

mag verskil en verander, maar nie die wese daarvan nie. 

Die hele lewe is daarom onophoudelike aanbidding of liturgie, waarin die mens homself uitstort 

of weggee vir 'n idee, 'n saak, ervaring , 'n ander mens, prestasie of status. Wanneer die begrip 

liturgie of aanbidding so verstaan word , is selfs ate"lste, agnostici , en mense vanuit ander 

geloofsoortuigings besig om hulself onophoudelik uit te start in aanbidding van iets of iemand, 

meestal die self. Die gevolgtrekking kan gemaak word dat wanneer mense nie besig is om die 

Here te verheerlik "in alles wat hulle doen" (1 Korintiers 10:31) nie, is hulle besig om iets of 

iemand anders te verheerlik (afgodery) . Eers wanneer die Heilige Gees kom woning maak in die 

mens kan "wat julle ookal doen" verstaan word as Godverheerlikende liturgie. Die feit dat 

Paulus dit nodig vind om die gelowiges in Korinte te herinner dat "alles wat hulle doen" as 

ononderbroke, Godverheerlikende liturgie verstaan moet word , dui op die verband tussen denke 

of persepsie en gedrag , en hier spesifiek, die verband tussen selfbeeld (begrip van identiteit) en 

gedrag. 
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Volgens hierdie definisie stop aanbidding of liturgie nooit. Vir gelowiges behoort liturgie nie 

meer die onbewustelike uitstorting van homself te wees nie maar deur die werking van die 

inwondende Heilige Gees, op grand van die versoeningswerk van Christus, word "alles wat 

hulle doen", doelgerigte aanbiddingshandelinge (laos + ergon) . Hoewel korporatiewe liturgie 

soos die Sondag erediens, "godsdienstige aktiwiteite" soos die sing van liedere en gebede 

ingesluit is, is liturgie nie daartoe beperk nie. Soos God drie-enig , is die mens ook voortdurend 

besig om homself te gee of uit te start vir 'n saak, persoon , posisie, status. "We are not created 

to worship, but rather we are created worshipping" (anon ,2009:339). Bybelse riglyne vir die 

praktiese implementering van die beginsel in die liturgie van die gelowige se lewe, sal later in 

die hoofstuk beskryf word . 

Paulus se opdrag dat die hele lewe oor Goddelike verheerliking of liturgie moet gaan (1 

Korintiers 10:31 "Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van 

God"), word vervat in Best se definisie vir liturgie: "Worship is the continuous outpouring of all 

that I am, all that I do, and all that I can ever become in light of a chosen or choosing god" 

(Best 2003: 18) of dalk liewer g(G)od. Die onderskeid tussen die gedrag (liturgie) van gelowiges 

en die van ongelowiges, le nie net in die toerusting en bemagtiging van die Heilige Gees wat 

later beskryf sal word nie, maar ook in insig in die fokus, gerigtheid of uitkoms van liturgie (" .. a 

chosen g(G)od ... " Best 2003:18). 

Best se definisie maak voorsiening vir die liturgie van beide die korporatiewe en individuele 

tempel , hoewel liturgie tot 'n groat mate steeds vasgevang of opgesluit word binne die fisiese 

ruimte van die korporatiewe tempel-erediens (Cilliers, 2008(a) :14) en verstaan word as die 

woorde van mense oar God, en wat net soms tot Hom gerig word . 

Om die metaforiese implikasie van Paulus se tempeluitsprake te verstaan , asook om riglyne vir 

beide die liturgie van die korporatiewe en individuele tempel saam te stel , word die tempel 

vervolgens beskryf as ruimte vir die liturgiese gebeure. 

5.3 Die ruimtelikheid van liturgie 

Op voetspoor van Cilliers (2008:5) se interpretasie van sosioloe Lefebre (1991) en Soja (1996) 

se ruimtelike kategorisering word onderskei tussen twee tipes spasie naamlik 'topos' of fisiese 

ruimte waarbinne mense beweeg, en lewe en 'chora' of onsienlike ruimte. 'Chara' sluit 

konseptuele sowel as geestelike ruimte in . 
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Soos reeds in hoofstuk drie beskryf is, kan liturgiese ruimtes , vanuit hierdie perspektief beskou, 

maklik as eerste (fisiese lokaliteit) , en derde spasies (leefwereld) , verstaan word . Liturgie moet 

ten doel he om ju is daardie ru imtes te "omskep en transendeer om ... buurt van verbeelding en 

spasie van antisipasie te word" (Cilliers, 2008(a) :5). 

Die gevolgtrekking kan gemaak word dat vierde of geestelike spasie, ontmoetingsplek tussen 

God en mens aandui , en daarom heilige spasie konstateer. Die verruiming van denke oor veral 

God en mens en wereld (wereldbeeld) , verwagting en antisipering van ontmoetingsgebeure, is 

kenmerkend van tweede spasies of konseptuele of verbeelde ruimte , en skep 'n infrastruktuur 

vir die ontmoetingsgebeure van vierde spasies. Gebrek aan kennis van die Woord en krag van 

God, kan die verwagting en geloof (Jeremia 29: 11 ; Handelinge 19:2; Hebreers 11 : 1; 1 Petrus 

13:1) ondermyn , en die oordragtelike kapasiteit of liminaliteit (vgl. Barnard , 2010) van tweede 

spasies beperk. Matrikswerk vergemaklik die integrering daarvan in die liturgie en sal later in die 

hoofstuk bespreek word . 

Reeds in die Ou Testament is eerste spasies (fisiese ru imtes) soms doelbewus, en soms 

onverwags, en op verrassende wyse, omskep in vierde spasies (geestelike of heilige ruimtes). 

Die beloofde land as geografiese ruimte word met antisipasie betree as heilige grond.'n 

Brandende doringbos in 'n uitgestrekte woestyn, die klipkussing van 'n vlugteling , of 'n 

dorsvloer, transformeer in 'n oogwink in heilige spasie wanneer God en mens ontmoet. Eerste 

spasies is ook doelbewus omskep in heilige spasies soos die op- en inrigting van die tabernakel 

en tempel. Enige eerste of derde spasie kan , onverwags of doelbewus, transformeer tot tweede 

of vierde spasie. 

Elizabeth Barret Browning soos aangehaal in Cilliers (2008(a) :6) , beskryf sowel die beplande en 

die onverwagse transformasie van spasie: 

"Earth is crammed with heaven and every common bush afire with God; but only he 

who sees, takes off his shoes; the rest sit round and pluck blackberries" (aangehaal 

in Cilliers, 2008(a) :6). 

Sy merk op dat dit meestal diegene beskore is wat verwag (tweede spasie) om God raak te loop 

in die alledaagse gebeure terwyl terloopse 'besoekers' die transenderende ervaring maklik 

misloop en selfs die legitimiteit daarvan bevraagteken . 
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Buitendach beskryf die ontmoetingsgebeure as die "koppelvlak tussen hemel en aarde" 

(2005:74). Die hart van die liturgie is dus , om te staan op heilige grand voor 'n opening in die 

heme I. 

Paulus se, wanneer God deur middel van die liturgiese handelinge of die "werke van mense" 

ander ontmoet op die punt van behoefte, sal hulle in erkenning van Sy geopenbaarde 

teenwoordigheid op hul aangesig neerval in aanbidding (1Korintiers14:25) . 

Die verband tussen aanbidding of liturgie en die bewuswording of erkenning van God se 

teenwoordigheid is reeds uitgewys. Hoewel God oral en altyd teenwoordig is, is mense nie altyd 

van Sy teenwoordigheid bewus nie. In die Bybel lees ans van verskeie geleenthede waar die 

Here kies om die 'gordyn ' weg te trek en Sy teenwoordigheid bekend te maak en die aanbidding 

wat daarop volg . Jakob sien God in 'n droom en bou 'n altaar (Genesis 28:12), Esegiel val 

kragteloos neer in God se teenwoordigheid (Esegiel 1 :28), Moses moet sy skoene uittrek 

wanneer hy God ontmoet in 'n brandende bas (Eksodus 3:4), wanneer God Sy 

teenwoordigheid openbaar as Hy saam met Daniel se vriende in 'n brandende oond staan kom 

al die omstanders in verwondering . In die Nuwe Testament word die lewe van Christus beskryf 

as 'n onophoudelike bekendmaking van God se ingrypende teenwoordighed en mense se 

gepaardgaande reaksie . Paulus word gekonfronteer met God se teenwoordigheid (Handelinge 

22:6) as hy 'n lig sien en 'n stem hoar, terwyl sy vriende, tydens dieselfde geleentheid , van God 

bewus word deur iets wat soos donderweer klink. Alma! van hulle val op hulle kniee. Vir die 

Korintiers se Paulus dat God se teenwoordigheid bekendgemaak word wanneer hulle God 

verheerlik en ander bedien met hulle gawes deur die krag van die Heilige Gees. Wanneer 

gelowiges in die korporatiewe byeenkoms en in die wereld , deur die gawes, 'n kanaal word 

waardeur God sy teenwoordigheid kan openbaar, sal mense in aanbidding voor Hom neerval. 

Hoewel God Sy teenwoordigheid in die Bybel op verskillende maniere geopenbaar het, soos in 

die geval van Jakob of Paulus, die ongelowige in (1 Korintiers 14:25) of enige van die ander, het 

die impak daarvan nie verskil nie. Wanneer mense van God se teenwoordigheid bewus word , 

kan hulle nie anders as om op hul kniee neer te val in aanbidding nie. 

Paulus se beskrywing van liturgie dui aan dat die Here Sy teenwoordigheid in die tempel wil 

bekendmaak deur die werking van die gawes. Hoe intens of aanskoulik of buitengewoon die 

openbaring van Sy teenwoordigheid ookal vir die omstanders mag wees , is dit nie noodwendig 

die maatstaf vir die legitimiteit daarvan nie. Die vrug op, of resultaat van , die ontmoeting tussen 

God en 'n persoon of persone, insluitend die omstanders, fasiliteerders of die aangeraakte(s}, is 

die bepalende faktor. Die verwagting is dat elke persoon iewers tydens die liturg iese gebeure 
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(korporatief of individueel) so van God se teenwoordigheid bewus sal word dat hy op sy kniee 

sal neerval en erken: "waarlik God is hier teenwoordig" . Die vraag bly egter hoe die liturgie 

ruimte kan skep om sodanige ontmoetingsgebeure tussen p[P]ersone te fasiliteer. 

Gebaseer op kennis wat uit opvoedkunde ontleen is, behoort die uitkoms van die 

ontmoetingsgebeure eerstens definieer en beskryf te word , voordat die gebeure beplan en 

beskryf kan word . 

Die uitkoms van die korporatiewe liturgie 

Die verwagte uitkoms van die ontmoetingsgebeure tussen p(P)ersone tydens die liturgie van die 

korporatiewe erediens kan saamgevat word as 'n veranderde leefwyse wat gebaseer is op 

identiteitsbegrip. Die doelwit van die korporatiewe byeenkoms is primer identiteitsoordrag of 

identiteitsformasie wat deel uitmaak van, of gesetel is in , 'n Bybelse wereldbeeld . 

Wanneer mense deur die ontmoetingsgebeure tussen p(P)ersone , tydens die verskillende 

bedieningsmomente van die korporatiewe byeenkoms, ervaar hoe hulle storie met die storie 

van God en Sy wereld (skepping) ineengevleg word , verander denke of persepsies (tweede 

spasie) oor veral identiteit en wereldbeeld, sodat die mense se bestaande konseptuele ruimte 

verruim , om in lyn te kom met God se konseptuele ruimte. 

5.3.1 Die gebeure van die korporatiewe tempel as ruimteskepping vir 

liturgie 

Die kern van Christelike geloof is die feit dat God na mense toe gekom het en steeds kom. Firet 

en Vriend (1986:31) beskryf die inkarnasie as: "a constant and ever-recurring event that takes 

place through the intermediary of human ministry". 

Die vroee kerk se erediens was 'n fees random die teenwoordigheid van die opgestane Christus 

deur die Heilige Gees en alles wat daarmee gepaardgaan. Hierdie ontmoeting met die 

opgestane Christus deur die Heilige Gees het hulle totale lewe geannekseer en hulle kultuur 

binnegedring . Wanneer lid mate hierdie ontmoeting beleef, hoar en ervaar hulle eerstens self die 

impak daarvan, en ontvang hulle tweedens waagmoed om ander te bedien met hulle gawes, 

binne die veilige ruimte van 'n geloofsgemeenskap. 

Wanneer mense die erediens bywoon as ontvangers of toehoorders en die liturgie beoefen en 

beleef word as woorde van mense oor God, word lidmate beroof van die geleentheid om die 
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sprekende en steeds komende God, eerstens self te hoor en tweedens, met waagmoed te 

gehoorsaam deur ander te bedien met hulle gawes binne die veilige ruimte van 'n 

geloofsgemeenskap. God wil mense ontmoet of aanraak op die punt van behoefte deur die 

werking van die Gees deur die gawebediening De Klerk (2013:22) se "ons hoef God nie in die 

erediens teenwoordig te maak nie" want Hy het belowe dat waar twee of drie in Sy naam 

bymekaar is, daar is Hy in hulle midde (Matheus 18:20) . Hy se die probleem is egter dat mense 

nie voortdurend bewus is van sy teenwoordigheid nie, en daarvan bewus gemaak moet word . 

Paulus som sy beskrywing van die gawebediening in die korporatiewe liturgie op as hy se: Hoe 

staan die saak dan: wanneer julle bymekaarkom het (bring) elkeen iets om by te dra (1 

Korintiers 14:26 eie vertaling) . Wanneer gelowiges ander so bedien deur die gawes, trek hulle 

by wyse van spreke die gordyn weg wat God se teenwoordigheid versluier, sodat die ruimte(s) 

waarbinne die ontmoeting plaasvind, transformeer van eerste, tweede of derde spasie na vierde 

spasie. Die bemagtiging van gelowiges om as be-middelaars in die ontmoetingsgebeure of ver

teenwoordig-ers van God op te tree, is 'n direkte gevolg of resultaat van die ontmoeting met 

God, tydens en deur middel van die liturgie van die korporatiewe erediens. 

Die korporatiewe erediens bied 'n veilige ruimte waar liturgie nie net demonstreer word nie , 

maar be-oefen word . Die beoefening van liturgie van beide die korporatiewe erediens, sowel as 

die lewe, moet dus weer verstaan word as (Godverheerlikende) werke van die mense (laos + 

ergon). Die wyse waarop God in die korporatiewe liturgie verheerlik word veral wanneer mense 

mekaar bedien deur die gawes, dien as voorbeeld of mentor geleentheid vir die gebruik van 

gawes as Godverheerlikende liturgie van die lewe. Wanneer die korporatiewe liturgie egter net 

ruimte maak vir sekere (veral verbale) gawes soos prediking, liedere en gebed, en finansiele 

bydraes word mense se verstaan van liturgie beperk en word liturgie voorgehou as 'n formele 

program van die korporatiewe byeenkoms. 

Osmer (2008:227) beweer dat opvoeders, waaronder myns insiens ook geestelike leiers in die 

korporatiewe liturgie resorteer, se obsessie om inhoud oor te dra die grootste hindernis is in die 

leerproses. Hy wys daarop dat die druk wat leerders ervaar om kenn is of data te bemeester, 

hulle verhinder om kennis te verwerk en integreer in denke (verruiming van tweede spasie). Dit 

is egter nie genoegsaam om die tekort net as tekort in denke aan te dui nie, maar wel ook in die 

integrering van kennis in die leefwyse of liturgie van die lewe. 

Taylor (2009) beskryf die leemte in die korporatiewe liturgie om mense sodanig te begelei , as sy 

verwys na haar ervaring van mense se hunkering na ontmoeting en verhouding met God en hul 

onvermoe om dit te verwoord. Sy se: "when they visit the places where such knowledge is 
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supposed to be found, they often find the rituals hollow and the language antique" (2009:xvi) . Sy 

wys daarop dat mense oor die wereld (lndie, Jerusalem, sendinguitreike, gebedstoere, ens) sal 

reis op soek na 'n ervaring van ontmoeting met God, ure spandeer om gebede hemelwaarts te 

rig maar nie verstaan dat God geopenbaar wil word in , en deur, mense waar hulle hulself 

bevind nie (2009:xvi) . Sy vra hoe is ons mislei om te dink dat die Here die vier mure en 'n 

toringdak van die kerkgebou verkies, terwyl die hele wereld aan Hom behoort, dat Hy meer 

belangstel in godsdiens, en dat die kerk Sy huis is? Hoekom dink mense dat Hy hoofsaaklik in 

die gebou van die korporatiewe byeenkoms en deur die rituele van die formele liturgie en die 

leiding van opgeleide kerkleiers gevind kan word? (Taylor, 2009:4) . Sy beskryf die liturgie van 

die lewe na aanleiding van Jakob se belewenis van 'n Teofanie in Bethel as om "God se 

kussing onder iemand se kop in te skuif" (direk vertaal , 2009:4) . 

Taylor se die wanpersepsie dat liturgie net tuishoort in die korporatiewe erediens het ontstaan 

juis omdat mense God ontmoet het in die korporatiewe liturgie: 

"we did things together in those sacred spaces that we did nowhere else in our lives: 

we named babies, we buried the dead, we sang psalms, we praised God for our 

lives. When we did, it was as if we were building a fire together. Each of us adding 

something to the blaze so that the light and the heat in our midst grew. Yet the light 

exceeded our fire, just as the warmth did. We did our parts, and then there was 

more. There was More " (2009:5) . 

Die ervaring van meer van God het 'n groter hunkering laat ontstaan vir nog meer van Hom wat 

nie deur die weeklikse byeenkoms bevredig kon word nie. Die gevolgtrekking is gemaak dat die 

behoefte om meer tyd in Sy teenwoordigheid deur te bring net vervul kon word deur meer tyd in 

die kerk deur te bring . Meer en !anger programme en geleenthede is gereel maar sodra die 

byeenkoms verby was, het mense nie geweet hoe om in die teenwoordigheid van God te lewe 

nie. "We knew some things we could do to feel close to God inside the church, but after we 

stepped into the parking lot we lost that intimacy" (Taylor, 2009:6) . Sy se dat deur meer en beter 

programme en byeenkomste te reel , juis die persepsie bevestig het dat meer van God net in die 

kerk ervaar kon word , terwyl die plaveisel van die parkeerarea en die luukse matte van die 

kerkgebou in God se oe ewe geskik is om 'n 'leer uit die hemel neer te laat' (Genesis 28: 11-22) 

en Sy teenwoordigheid bekend te maak. 

Die beweeglike God wat nie in geboue vasgekeer wil word nie, kon voordat enige tempel ooit 

gebou is, in enige spasie opdaag - "erupt" (Taylor, 2009:8) . Mense het die plek van ontmoeting 

"gemerk" deur 'n altaar op te rig , maar dit het nie gebaat om rondom die altaar huise te bou nie 
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want die beweeglike God word nie in eerste, tweede of derde spasies vasgekeer nie. Hy was 

tevrede om in 'n tent en tabernakel te woon as die van-aangesig-tot-aangesig-ontmoetingsplek, 

maar nie as die enigste ontmoetingsplek nie, sodat Hy kon beweeg saam met beweeglike 

mense wat op weg was saam met Hom. As gelowiges soos Salomo vir God 'n huis bou met 

mure en 'n toringdak om Hom te allokeer, vra Taylor of ons dit dalk doen sodat ons kan kies 

wanneer om Hom te besoek, of omdat ons Hom nie in ons eie wonings kan akkommodeer nie, 

of dalk omdat ons leefwyse dit nie toelaat dat Hy onder ons kom woon nie? Om die kerkgebou 

te beskryf as die huis van God , laat baie mense as buitestaanders , onwelkom, en word 'n 

voorwaardelik toeganklike God verkondig . (vgl. Crabb, 2009). 

Taylor wys op die waarde van die korporatiewe byeenkoms vir identiteitsformasie: "where 

people of faith meet to say their prayers, because saying them together reminds them of who 

they are better than saying them alone" (Taylor, 2009:9). Die vraag waarmee ons gelaat word , 

is hoe die korporatiewe erediens dan daaruit moet sien om as baarmoeder of ruimteskeppende 

matriks te dien vir die liturgie van die !ewe? Voordat die praksis van die korporatiewe liturgie 

beskryf kan word , word die ruimtelikheid van die individuele tempel ondersoek. 

5.3.2 Die individuele tempel as ruimte vir liturgie 

Om die liturgie van die !ewe te verstaan as die leefwyse en taak van gelowiges as 

tempelliggaam, word die eienskappe van die individuele tempel kortliks beskryf aan die hand 

van die bevindinge van die normatiewe taak. 

Elkeen van die kenmerke van die Ou Testamentiese tempel resoneer in die DNS van die 

gelowige(s) se tempel-identiteit en enkeles sal vervolgens kortliks bespreek word om die 

potensiele impak van die liturgie op die konteks te demonstreer. In die Nuwe Testament 

verduidelik Paulus die metaforiese implikasie as hy die DNS van die gelowige se tempel

identiteit beskryf as indikatief. Hy gebruik die eerste twee elemente van sy identiteitsformule 

naamlik "julle is", (op grand van die versoeningswerk van Christus) en "julle het" , (deur die 

werking van die inwonende Heilige Gees) om dit te demonstreer. Die laaste element of 

gevolgtrekking van Paulus se formule naamlik "(daarom) doen julle" beskryf die imperatief of 

logiese gedrag wat voortvloei uit 'n korrekte identiteitsbegrip of selfbeeld (verruiming van 

tweede spasie) en word verstaan as liturgie van die lewe. 

Net soos die Ou Testamentiese tempel is die gelowige as tempel die woon-plek van God en 

dus 'n eerste of fisiese spasie (1 Konings 8: 13) of aanwysbare plek, waar onder andere: 

ontmoeting met God be-middel word ; God se teenwoordigheid sigbare gestalte aanneem in die 
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gelowige; vanwaar God regeer, vanwaar vryspraak en versoening verkondig word en waar 

verhouding herstel word ; waar gebede verhoor word ; waar God se stem gehoor kan word 

Die gelowige as tempel is oak soos die Ou Testamentiese tempel 'n teken van herinnering 

(konseptuele ruimte of tweede spasie) aan onder andere die verbond en die implikasies 

daarvan; dat die Naam van God oar sy kinders uitgeroep is en in Sy Naam gebid kan word ; aan 

die geskiedenis en die trou van God; dat 'n alternatiewe leefwyse gevolg moet word ; aan die 

beloftes van 'n beter Middelaar wat in Christus vervul is. 

Die mate waarin die identiteit van die tempel as ruimte verstaan en definieer word gee 'n 

aanduiding van die tipe spasie wat konstrueer word . Paulus se almal bou in die Koninkryk en 

elkeen moet let op sy bouwerk en boumateriaal (1 Korintiers 3) . Hirsch & Ford (2011 :37) som dit 

op as: "simply use the basic constituents of life and make them an act of worsh ip to God and 

service to his world" (vgl oak 1 Korintiers 10:31) . 

Die tempel-liggaam as eerste spasie of 'n plek, bied die medium of voertuig waarmee 

ontmoeting met a[A]nder in derde spasies moontlik gemaak word. Begrip van of konseptuele 

denke (tweede spasie) rakende die tempel as eerste spasie, bepaal tot hoe 'n mate aan die 

identiteit uitdrukking gegee word . Die tempel-liggaam is eerstens 'n plek (eerste spasie) waar 

die gelowige self liturgie beoefen (1 Korintiers 10:31 ). Omdat God deur die Heilige Gees 

permanent woon in die tempelliggaam van gelowiges, is gelowiges as kinders van God , oak die 

tempel van die Gees, en deur die werking van die Gees het hulle alles wat nodig is om hul 

roeping te vervul. Die eerste twee dimensies van Paulus se identiteitsformule ('is' en 'het' of die 

indikatief) is hierin vervat. 

Christus het na homself verwys as die eerste liggaamlike Tempel. Deur sy lewe het Hy die 

tempel-liturgie gedemonstreer deur God se kragtige teenwoordigheid bekend te maak oral waar 

Hy gegaan het. Christus se hele lewe was 'n demonstrasie van God met ans - Immanuel. Op 

grand van Sy offer is die identiteit van gelowiges herstel as imago Dei , en moet Sy leefwyse 

nageboots word (immitatio Dei). Gelowiges word toegerus (indikatief) vir die roeping en taak 

(imperatief) deur die inwonende Heilige Gees wat nie net toerus en bemagtig en bemoedig nie 

maar deur die gelowige werk, om transformasie te bewerk in die konteks, situasie en episodes. 

Gelowiges gee gestalte aan die Koninkryk van God in die wereld deur die liturgie van die lewe. 

Paulus se stelling dat God verheerlik moet word in alles wat gelowiges doen , bevestig dat daar 

nie onderskeid gemaak kan word tussen sogenaamde sakrale en profane fasette van die 

gelowige se lewe nie. Die hele lewe moet verstaan en geleef word as Godverheerlikende 

liturgie. 
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Die g[G]awes wat aan elkeen gegee is, is deel van die identiteit en toerusting van gelowiges vir 

hulle taak. 

5.3.2.1 Die individuele tempel as eerste spasie is 'n topos of fisiese 

ruimte 

Die individuele tempel as eerste spasie behoort in die samelewing 'n aanwysbare adres of 

"gebou" (1 Korintiers 3:9) te wees waar God ontmoet kan word . Die gelowige is immers die 

tempel-woning van die Heilige Gees. 

Net soos die fisiese tempel onderskei kon word van ander eerste spasies of geboue op grand 

van uiterlike kenmerke soos boustyl asook aktiwiteite, behoort die gelowige as tempel van die 

Heilige Gees onderskei kan word van die wereld , op grand van die b(B)ewoner(s) en 

werkswyse in die wereld . 

5.3.2.1.1 Die tempel is 'n plek waar ontmoeting met God be-middel word 

Die Ou Testamentiese tabernakel en sy opvolger die tempel , is gebou volgens spesifieke 

gedetaileerde spesifikasies om 'n struktuur of eerste spasie te skep sodat God , op 'n 

waarneembare wyse, onder mense kon woon . Die tempel was die punt van kontak waar die 

onsigbare God se teenwoordigheid vir die mens sigbaar, tasbaar, ontmoet-baar kon wees 

omdat eerste spasie getransformeer is tot vierde of geestelike spasie (vierde spasie) . God se 

inwoning , die afsondering , heiliging en voortgaande aanbiddingsaktiwiteite het van die eerste 

tempel ontmoetingsruimte gemaak. Omdat die gelowige as tempel nou die afgesonderde heilige 

woning van God is, moet die voortdurende aktiwiteite en afgesonderde leefwyse, of liturgie van 

die lewe, verkondig dat God daar woon , en deur die gelowige ontmoeting met Hom bemiddel 

kan word . Omdat God Gees is sander 'n fisiese liggaam (eerste spasie) bly God sintuiglik 

onsigbaar in die aardse fisiese realm. Die individuele gelowige as 'n 'draer van die Gawe' of 

tempel word verstaan as 'n vektor wanneer hy in derde spasies 'n kanaal word waardeur God 

ander aanraak op die punt van behoefte, sodat 'n vierde spasie of ontmoetingsruimte gevorm 

word . 

As gestuurde en toegeruste tempel be-middel die gelowige ontmoetingsgeleenthede tussen 

p[P]ersone in die wereld op dieselfde wyse as wat ontmoeting in die korporatiewe byeenkoms 

gefasiliteer word . Wanneer gelowiges as topos of eerste spasie met ander mense ontmoet in 

derde spasies van die samelewing en instrumenteel is in die ontmoeting tussen God en 

medemense, sal mense God se geopenbaarde teenwoordigheid erken en Hom aanbid . 
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Spitzer (2004) 'n Joodse Rabbi wys daarop dat 'n tempel (eerste spasie) ook 'n sosiale struktuur 

(derde spasie) daarstel waardeur God se liefde en geregtigheid manifesteer (2004: 13) (vierde 

spasie) . Om insig hieroor te bekom vra Spitzer "what does it mean to create a structure that 

allows God's Presence to dwell among us?" (Spitzer, 2004: 13). 

Die gekonstrueerde Ou Testamentiese tabernakel en tempel sowel as Christus as die eerste 

liggaamlike tempel , en nou gelowiges individueel en korporatief, is en word die plek en 

geleenthede waarin en waartydens God met die wereld ontmoet. Die tempel as eerste spasie 

verskaf dus 'n adres waar met God kontak gemaak kan word. George se "and this mobile God 

with a portable sanctuary becomes the God of all space" (George, 2009:2). 

Best wys op die noodsaaklikheid van die gemeenskap van gelowiges wat nie net in die 

korporatiewe liturgie hoort nie, maar ook in die derde spasies van die lewe gebeur. Hy se: 

"Continuous outpouring demands fellowship" (2003:18). 

5.3.2.1.2 Die tempel bied 'n plek waar God se teenwoordigheid sigbare 

gestalte aanneem 

Hoewel die postmoderne denkwyse baie uitdagings oplewer, laat dit weer ruimte vir 

verwondering oor God wat in direkte kontras staan met die instrumentele rede van modernisme 

wat veral gekenmerk word deur wetenskaplike bewyse en besliste finale uitsprake. Van der 

Merwe se dat mense soek na tekens waar God bemerk is. Hy beskryf dit as die "spore van 

God" (2002:153). Mense word uitgenooi om die rigting van die voetspoorte volg. 

Gelowiges as beelddraers en medewerkers van God sluit aan by inisiatiewe waarmee God 

reeds besig is. Mense werk nie afsonderlik van God nie . lnteendeel, as die mens nie aansluit by 

dit waarmee God besig is nie, is die werke van mense futiel. (Psalm 127: 1 ). Lynch wys daarop 

dat mense geneig is om onderskeid te tref tussen die aksies van God in die Skepping en die 

dade van mense. "We tend to separate what God is doing in the earth from what we are doing 

for God in the earth" (Lynch , 2005: 119). Wanneer mense egter toelaat dat die Heilige Gees 

deur die gawes handel word die teenwoordigheid van God geopenbaar, word die spore van 

God in die samelewing sigbaar. 

Soeke na God lei mense op die voetspoor van God wat gelaat word deur die handelinge van 

God in die lewens van mense (Van der Merwe, 2002:153) . "Dan is "God" nie te vinde waar Hy 

"verwag" word nie en "bewoon" Hy nie die sfere van die oorsaaklike, sistematiese of 
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noodwendige nie, maar volg ons Sy spore in die ervaring van die 6nverwagte, 6ngedinkte en 

die nog 6ngerealiseerde werklikheid van die toekoms" (Van der Merwe, 2002: 153). 

In 'n artikel oor die menslike brein se onvermoe om onveranderde stimuli waar te neem, stel 

Drubach & Claassen (2008) dat die permanente teenwoordigheid van God deur mense ontken 

kan word omdat Sy alomteenwoordigheid nie verander nie. "that is, God's presence is so 

constant that our brain habituates to His being , and He thus appears to be absent" (Drubach & 

Claassen , 2008:542). Die begrip habituering of permanente inwoning word beskryf as: "the 

manner by which the brain cancels out stimuli that are persistant and unchanging" (Drubach & 

Claassen , 2008 :544) . Ontmoeting tussen p(P)ersone is net moontlik wanneer die partye wat 

ontmoet, bewus is van mekaar se teenwoordigheid (Drubach & Claassen , 2008:545) . Wanneer 

gelowiges deur die liturgie van die lewe verandering bring in die lewe van mense , word die 

sluier weggetrek sodat God se (alom-) ingrypende teenwoordigheid waargeneem kan word . 

Christus se lewe word verstaan as God se selfopenbaring en word beskryf as 'n ononderbroke 

Teofanie. Hy se 'as julle my gesien het, het julle die Vader gesien '. Hy kon daardie aanspraak 

maak omdat hy deur Sy lewe, keuses, dade en woorde die gordyn weggetrek, nee geskeur het, 

sodat God se alomteenwoordigheid waarneembaar geraak het. 

Waar gelowiges nie in navolging van Sy leefwyse daadwerklik besig is met Bybelsgefundeerde 

lewensliturgie wat die lewe van mense impakteer en verander nie , sal habituering God se 

teenwoordigheid hoe langer, hoe meer, bedek. 

5.3.2.1.3 Die gelowige as tempel bied 'n plek vanwaar God regeer 

Liturgie van die tempel is gefundeer op God se wereldbeeld soos in die normatiewe en 

interpretasietaak beskryf is. Die Here is planmatig op weg met Sy skepping wat ook die wereld 

met al haar bewoners insluit. Hy het alles geskep met 'n doel , en na die sondeval self die prys 

betaal om die herskepping te bewerk. Elke mens is na die beeld van God geskape en het die 

opdrag om deur die bemagtiging en toerusting van die Heilige Gees as medeheersers 

doelbewus betrokke te wees in die transformasie van die wereld . Waar die leefwereld van 

mense, wat ook die samelewing insluit, georden en gestruktureer word deur Godverheerlikende 

tempel-l iturgie , sal die samelewing transformeer tot God se Koninkryk . 

In sy bespreking van Gordon Lathrop se boek Holy ground definieer Buitendag (2005) 

kosmolog iese liturgie as "nie net 'n kosmetiese verfraaiing van die liturgie nie maar eerder 'n 

hier en nou eksistensiele ontmoeting met die Skepper, in die skepping , wat noodwendig ook op 

148 



'n daadwerklike betrokkenheid in hierdie wereld meet uitloop" (Buitendag, 2005:66). Hy wys 

daarop dat 'n verstarde wereldbeeld die liturgie kniehalter as 'n soort "kosmolog iese 

anakronisme" (Buitendach , 2005:66). Sy verwysing na kosmologiese liturgie impliseer 'n 

lewensliturgie wat die wereld sal transformeer van koninkryk na Koninkryk. In sy navorsing oar 

die impak van die tabernakel-narratief op die Joodse ballinge, bevind George: "Combined with 

the notion of portability, then, the symbolic space of the narratives demonstrate that Israelite 

social structure can be re-established anywhere the tabernacle is present, thus allowing the 

exiles to maintain their identity even in Babylon" (George, 2009:2). Gelowiges as 

Koninkryksburgers demonstreer oak hul identiteit deur die liturgie van die lewe, wanneer hulle, 

deur die werking van die Heilige Gees, invloed uitoefen om die samelewing te struktureer en 

transformeer. As tempel, bied die gelowige 'n kanaal waardeur God se heerskappy op aarde 

plaasvind. 

Die 'sosiale struktuur' wat deur die tempel-liturgie vorm aanneem, word veral verstaan as 

tweede en vierde spasie of 'n "Godly society" (Spitzer, 2004:14). Spitzer (2004:15) beklemtoon 

oak die feit dat elkeen iets het om by te dra: "an entirely engaged community, one in which 

every person is empowered to bring the gift, the piece of the project unique to him or her". 

Lawrence (2009:134-35) beskryf gelowiges se taak as "place-making since they inhabit a story 

that engages with the particular". Hy se die kerk behoort ruimteskepping as belangrikste punt op 

die agenda te he omdat soveel mense in die gemeenskap ontwortel is: " for a society with so 

many living "out of place," surrounded by what some have called "non-places" (e.g. cloned 

shopping malls, airports, the internet [ibid , 2009:4-5]). 

Buitendag (2005:77) beskryf die liturgie van die lewe oak as "die waardes waarvolgens 'n 

gemeenskap se selfverstaan uitgedruk word" Hy se die mens gee nie net vorm aan die liturgie 

nie maar die liturgie vorm die mens. "Liturgie orienteer ans in die matriks van die lewe" (ibid) . 

5.3.2.1.4 Die tempel is 'n plek waar verhouding herstel word 

Mc Minn & Cambell (2007:26-33) beklemtoon nie net die verhoudingsperspektief tussen God en 

mens en mense onderling , wat geimpliseer word in imago Dei nie, maar oak die funksionele en 

strukturele aspekte wat daarin vervat is. Met funksioneel verwys hy na die taak van die mens op 

aarde om die skepping te versorg en ontgin. Die strukturele aspek verwys na die mens se 

vermoe om die konteks te hervorm deur strukturering van die samelewing . Met die sondeval het 

nie net verdeeldheid tussen God en mens gekom nie, maar verdeeldheid en verwydering en 
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gebrokenheid is sigbaar in die hele skepping. Deur die liturgie van die tempel word al hierdie 

verhoudings herstel sodat vrede heers op aarde. 

Wanneer die gelowige as tempel deur die kragtige werking van die Heilige Gees leiding gee en 

inisiatief neem, word die teenwoordigheid van God sigbaar gemaak. Soos die priesters van 

ouds die tabernakel op voorbereide skouers gedra het, betree God as te ware elke 

samelewingsverband en ook die korporatiewe byeenkoms 'op die skouers van individuele 

gelowiges' of die tempel van die Gees. God is in Sy tempel tussen mense. In Sy tempelwoning 

beweeg Hy saam met mense, breek Hy 'n pad oop om nuwe grondgebied te oorwin , om die 

verhouding tussen God en skepping te herstel. 

Die innerlike toerusting en bemagtiging van die inwonende Heilige Gees, die keuses, aksies en 

rituele van die gelowige as tempel , herinner mense voortdurend aan God in ons midde, aan Sy 

dade in belang van mense, Sy wil en Sy visie vir die toekoms, of in kort, Sy heerskappy. Deur 

die geopenbaarde teenwoordigheid van God in , en dus ook deur, Sy tempel word mense 

herinner aan die geskiedenis, maar word ook heengewys na die toekoms. Deur die liturgie van 

die tempel word die gelowige self herinner aan sy identiteit, word die gelowige 'n kanaal 

waardeur die mensdom begelei word in die transformasieproses vanaf gevange en gebonde, na 

vryheid en oorwinning en oorvloed lewe - na die beloofde land van herstelde vrede tussen God 

en mense, en veral mense onderling . 

Die tempel is bewys dat die Skepper God, die God van verhouding , nie onttrek het van Sy 

skepping en Sy skepsele nie , maar steeds in-die midde-God is wat hoor en spreek, aanraak en 

troos en optel en vermaan . Hy is die pelgrims God, self die Weg die Waarheid en die Lewe wat 

mense uitnooi om te deel in die "perichorosis" of (her)skeppingsdans van God in Sy skepping. 

Die liturgie van die lewe wat God se heerskappy vertoon , eis nie selfsugtig ruimte toe nie, maar 

dien eerder en dra die belang van ander op die hart (Keeling , 1995:203). 

5.3.2.1.5 Die tempel is 'n plek vanwaar vryspraak gelewer word 

Vanuit die tempel weerklink die goeie nuus dat Christus die prys betaal het vir versoening . Die 

volkome offer van Christus is vir eens en altyd genoegsaam om die verhouding tussen God en 

mense te herstel. Hy is ook die Hoepriester wat vir mense intree. Die gelowige is nou die tempel 

van die Gees as bewys van die krag van die versoeningswerk (Efesiers1 :19-21 ) en 'n bewys 

van die herstelde verhouding . Die Goeie nuus van geregtighEiid word nie net deur die liturgie 

van die tempel verkondig of aangekondig nie, maar word eerstens daardeur gedemonstreer. 
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Vryspraak is die vernaamste verkondigingstaak van die tempel. "Er kan toch van geen rust der 

conscientie, van geen vrede des gemoeds, van geen vreugde den blijdschap der ziel , van geen 

lijmoedigen zedelijken arbeid , van geen zalig leven en sterven sprake zijn , voordat de schuld 

der zonde is weggenomen , alle angst voor straf ten eenenmale is uitgeroeid , en de zekerheid 

van een eeuwig leven in Gods gemeenschap het bewustzijn met haar troost en sterkte vervult" 

(Bavinck, 1976:160). 

5.3.2.1.6 Die tempel is 'n plek waar tot God gebid word en God se stem 

gehoorword 

Heyns (1970: 103) beskryf die mens se verhouding met God as dialogies. God het die mens 

eerste aangespreek en opdragte gegee en versoek om Hom lief te he en in die Seun te glo. Die 

mens antwoord voortdurend direk of verbaal , maar oak indirek, deur gehoorsaamheid , deur te 

heers, liefde te bewys en sy lewe neer te le. Omdat die verhouding met God dialogies is, is alle 

ander verhoudinge oak dialogies. Die mens se verhouding met homself, naaste en kosmos, is 

dus dialogies van aard . 

In 'n artikel oar die praksis van die liturgie na aanleiding van die lewe van Brother Lawrence , 

haal Hale (2007:10) die woorde van Teresa van Avila aan Brother Lawrence aan : "If you speak, 

strive to remember that the One with whom you are speaking , is present within . If you listen , 

remember that you are going to hear the One who is very close to you when He speaks. In sum, 

bear in mind that you can , if you want, avoid ever withdrawing from such good company ... If you 

can , practice this recollection often during the day ... as you become accustomed to it you will 

experience the benefit, either sooner or later. Once this recollection is given by the Lord, you 

will not exchange it for any treasure". 

In navolging van Jesus kan gelowiges net doen wat hulle die Vader sien doen. Die werking van 

die gawes kan nie sander die direkte leiding van die Heilige Gees plaasvind nie . As 

ambassadeurs van die Koninkryk kan gelowiges die Here nie verteenwoordig sander die leiding 

en inspraak van die Gees nie (1 Korintiers 2) . Gebed so verstaan , is nie net sporadiese of 

formele (meestal eenrigting) gesprekke met God nie maar onophoudelike wedersydse 

kommunikasie. 

5.3.2.2 Die tempel is 'n teken 

Die gelowige as tempel is nie net 'n eerste spasie of fisiese plek waar liturgie prakties beoefen 

word nie, maar moet oak as 'n teken of simboliese tweede (konseptuele) spasie verstaan word . 
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Tweede spasie verwys na denkruimte wat deur middel van konsepte, simbole, tekens en insig 

verruim word. Soos reeds in die normatiewe en interpretasie take aangedui is, be"fnvloed begrip 

van die self, God en die wereld , die leefwyse van mense, of die liturgie van die lewe. Wanneer 

die tempel se simboliese waarde verstaan en relevante begrippe wat in die metafoor vervat is, 

verruim word, sal gedrag verander. Paulus se metaforiese gebruik van die tempel om die 

identiteit van die gelowige te beskryf dui daarop dat die simboliese waarde van die konsep 

verreken en toegepas moet word in die liturgie van die tempel. 'n Teken het simboliese waarde 

en wys heen na iets anders. Geloofswaarhede wat in die Bybel (Ou en Nuwe Testament) 

beskryf is, word ge"fmpliseer deur die tempel-metafoor (bv. Lewende offer [Romeine 12: 1 ], 

priesterdom [1 Petrus 2:5], ens.) en het 'n impak op die liturgie van die lewe. 

Lathrop (2006:194) beskryf die potensiele impak, beide positief en negatief, van tekens of 

simbole op die liturgie as "well-being ; well-meaning and well-doing" en verduidelik dit soos volg : 

"Well-being because such symbols, capable of great cosmic, social and personal 

resonance, can also be shrunk, dismissed, over-controlled, made ugly and static; 

well-meaning because of the sense that we cannot speak of," encounter or trust the 

mystery of God without such symbols, but that even then our speech and encounter 

remain fragile and capable of malformation; and well-doing because we think that 

these very symbols can do - or at least can propose - great good, but they can also 

- even if made large and beautiful, participatory and meaningful - do great ill" 

(2006:194). 

Hy beskryf die potensiele impak van liturgiese tekens na aanleiding van 'n uitspraak deur 

Suzanne Langer (1978) wat hy soos volg opsom "there is indeed a profound , present human 

need for public symbols capable of holding and orientating our lives in the environmental and 

social realities that surround us, capable of giving new grounds for hope and a social context for 

the healthy functioning of the individual mind . Liturgical symbols are still an important public 

portal to transcendence and meaning" (2006: 195). 

Die kerkgebou is ook beide 'n eerste spasie of fisiese ruimte sowel as 'n konseptuele ruimte met 

simboliese waarde. Die kerkgebou herinner byvoorbeeld dat geestelike waarhede daar 

verkondig word en skep 'n verwagting of persepsie dat die beginsels van die Woord van God 'n 

rol speel in die spesifieke konteks van die kerk. Die simboliese waarde van die kerktoring wat 

bokant die omringende huise uittroon verkondig stilswyend iets van God se heerskappy en 

soewere initeit en herinner aan Sy teenwoordigheid . 
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Die gelowige as tempel kan, soos die kerkgebou, nie net as eerste spasie of 'n plek verstaan 

word nie, maar moet ook konseptueel (tweede spasie) beskryf word as 'n teken of simbool. Die 

krag van 'n teken om aan 'n vierde spasie gestalte te gee, le in die simboliese waarde of, in dit 

waarna die teken heenwys. Die verband tussen begrip van identiteit en gedrag of leefwyse wat 

hier verstaan word as die liturgie van die lewe word hierdeur bevestig. 'n Teken word ook deur 

ander gelees of ge"fnterpreteer (tweede spasie). Om denke te verruim in die verband , word die 

gelowige as tempel-teken vervolgens oorsigtelik beskryf aan die hand van die bevindinge van 

die normatiewe taak. 

5.3.2.2.1 Die gelowige as tempel is 'n teken van herinnering aan die verbond 

en die implikasies daarvan 

Die verbondsverhouding vorm die basis vir die liturgie. Van der Schyff & De Klerk (2010:617) 

wys daarop dat God die inisiatief neem om die mens tot ontmoeting te roep, en dat die verbond 

juis daarom as die "basis van die ontmoetingsgebeure" verstaan moet word. Die 

verbondsverhouding word verseel wanneer die Heilige Gees die tempelwoning betrek. Die 

mens antwoord op die oproep deur 'n lewe van gehoorsaamheid. Hulle (ibid) beklemtoon dat 

die ontmoetingsgebeure nie net in die erediens tuishoort nie, maar as deel van die individuele 

geloofslewe verstaan moet word. In navolging van Breed (1994); Janse van Rensburg & 

Hoffman (2003); Theron (2002); Van Rooy (2000); en Wielenga & Konig (1999) se hulle dat die 

verbond nie net die vertikale ontmoetingsgebeure "bepaal" (Van der Schyff & De Klerk, 

2010:617) nie, maar ook op horisontale vlak, die gemeenskap van gelowiges impliseer, dat die 

nakom van die 'verbondseis' wat vervat is in die Tien Gebooie "die bilaterale voortbestaan van 

die mens verseker" (ibid:617); die mens permanent ('missionaal') op die wereld rig. En kom dan 

tot die gevolgtrekking dat "sander 'n innige verbondsrelasie wat op liefde gegrond is, is opregte 

liturgie dus nie moontlik nie" (Van der Schyff & De Klerk, 2010:618). 

Christus het die eise van die verbond vervul. Die gelowige as tempel in die samelewing is ook 'n 

teken wat nie net herinner aan die terme van die verbond nie, maar veral die vervulling daarvan 

in Christus. In die NT word oor Christus geskryf dat Hy as die vleesgeworde Woord onder ons 

kom tabernakel het (Johannes 1:14); Sy liggaam is die tempel van God (Johannes 2:21); dat Hy 

die ou verbond wat net 'n skadu was, vervul en beeindig het en in Homself vervang het met 'n 

meer verhewe verbond (Johannes 5-10; Kolossense 2:9-17; Hebreers 4:17-7:28). Die vrug van 

die verbondsvervulling is 'n nuwe identiteit met 'n lewe van oorwinning en oorvloed deur die 

bemagtiging van die inwonende Heilige Gees. 
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5.3.2.2.2 Die tempel is 'n teken dat die Naam van God oor mense uitgeroep is 

en in Sy Naam gebid moet word 

As liggaam van Christus en tempel van die Heilige Gees verkondig gelowiges, deur die liturgie 

van die lewe, die eienaarskap van God (Goede & Van Rensburg , 206:1436). In hierdie 

eienaarskap is die gelowige se identiteit opgesluit. Hirsch (2010) se as die kerk 'n 

identiteitskrisis het, moet die Kerk teruggaan na haar wortels naamlik die basis van die geloof of 

haar definisie van Christologie . "It is Christology that must define - and constantly redifine -

us .... from Christology will naturally flow missiology and from that missiology will flow the 

appropriate ecclesiology" (Hirsch , 2010:7) . Hy wys daarop dat die kerk die formule omdraai . Nie 

net die eienaarskap van God nie, maar ook die gesag waarmee gelowiges in die wereld optree, 

is in Sy Naam vervat. Om 'n tempel in die wereld te wees, moet die voorbeeld van Christus as 

die eerste tempel-l iggaam nagevolg word . "Jesus is a great missionary and provides a 

wonderful prototype as to how we might engage the world in His Name" (Hirsch , 2010:7). Hy 

waarsku dat 'n onvoldoende Christologie 'n toksiese geloofspraksis (wat hier as liturgie van die 

lewe verstaan word) tot gevolg sal he. In gehoorsaamheid gee gelowiges gestalte aan identiteit 

deur die liturgie van die lewe. As verteenwoordiger van God tree gelowiges nie in hul eie krag 

op nie maar in die gesag van Sy Naam. 

5.3.2.2.3 Die tempel is 'n teken van herinnering aan die geskiedenis en die 

trou van God 

Van der Merwe (2002) wys daarop dat die narratiewe aard van die Joodse tradisie waaruit die 

Christelike geloof ontstaan het, tans opnuut ontdek en aangegryp word . Die simboliese ruimte 

van stories, ook die oorvertel van die meesterstories van die Bybel , word die medium waarbinne 

persepsies en denkrame gevorm word . Stories bied volgens van der Merwe 'n "beweegruimte 

waarbinne sinduiding via die hermeneutiese rede plaasvind" (2002:153) wat volgens Cilliers as 

tweede spasie beskryf is. 

Jones wys daarop dat identiteitsformasie nooit in afsondering geskied nie maar altyd in 

gemeenskap met ander plaasvind (Jones, 1995:352) . Hy wys op die belangrike konneksie 

tussen onthou en identiteit, en die gevaar daarvan vir 'n sosiale instituut om geheue te 

verwaarloos. "Ritual acts of identity formation preserve the continuity of the present with both 

the found ing events in the past that first occasioned redemptive transformation, and the 

anticipated events in the future that are established by the selective memory of the past" 

(Jones, 1995:351 ). Die liturgie van die lewe word die voortsetting van God se opweg wees met 

die mensdom en die wereld , en bied 'n herinneringsteken aan die geskiedenis en trou van God 
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wat in die meesterstorie van die Bybel beskryf is. Wanneer gelowiges se storie gevorm word 

deur die meesterstorie van God , word daagliks tekens opgerig van die deurbrekende Koninkryk 

en herinneringstekens dat God wat getrou was , steeds in staat is om te doen wat Hy belowe 

het. 

5.3.2.2.4 

moet word 

Die tempel as 'n teken herinner dat 'n alternatiewe leefwyse gevolg 

Gedrag of optrede van die gelowige as tempel behoort 'n demonstrasie te wees van identiteit 

soos wat 'n boom aan sy vrugte herken kan word . Paulus se formule "julle is- dus het julle -

daarom doen julle" wat as die indikatief en imperatief in die eksegetiese ondersoek onderskei is, 

word soos volg verstaan : identiteit ('is' en 'het' ; eerste spasie) - beleefde identiteit (selfverstaan; 

konseptuele denke of tweede spasie) - geleefde identiteit (derde en vierde spasie) . 

Die boodskap van die tempel is nie net die oorvertel of herinnering aan wat God gedoen het en 

besig is om te doen nie , maar ook en veral hoe Hy dit gedoen het deur Sy lewe neer te le . 

"What God has done is intimately related to how God has done it" (McKim, 1986: 19). Die 

voortsetting van die werk van Christus moet deur vleeswording van die boodskap voortdurend 

die "wat", en die "hoe", van God se dade verbind . "The message of the incarnation is 'enfleshed 

in the church and continues to be a contemporary reality for us as we discover that Jesus came 

to show us how to be obedient , how to translate the message into our relationships and action , 

and how to be a discipling community constantly being discipled by its Master" (McKim, 

1986:21 ). Hy se verandering volg op identiteitsbegrip. 

Die taak van die gelowige as tempel of die liturgie van die lewe is die voortsetting van die 

inkarnasie van Christus. Hirsch se "As Christians seek to embody Jesus's teachings, we will 

also seek to transmit those teachings to the lives of others" (2010:8). Dissipelskap impliseer dat 

gelowiges daarna behoort te strewe om soos Jesus te wees, om in Sy Naam, as sy 

verteenwoordiger in die wereld , 'n tempel-teken te wees wat heenwys na die 

navolgenswaardige leefwyse van Christus. 

5.3.2.2.5 Die tempel as 'n teken herinner aan die beloftes van 'n beter 

Middelaar wat in Christus vervul is 

Die implikasie van Christus se bemiddeling word veral in Hebreers beskryf en behoort 

ge"lnterpreteer te word om gestalte te gee aan die gelowige se tempel-identiteit , deur die liturgie 

van die lewe. 
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Van der Merwe se: "Liturgie is deel van die deurwerking van die inkarnasie in die lewe" (Van der 

Merwe, 2002: 157). Deur die inkarnasie van Christus het God die aardse verhef om die hemelse 

liturgie te weerspieel (Van der Merwe, 2002: 157). Die gelowige as tempel dien altyd as 'n teken 

dat die beloftes van die Bybel , in Christus ja en amen is en as 'n werklikheid gedemonstreer 

word deur die liturgie van die lewe (2 Korintiers 1 :20). "Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het 

nie, maar Hom vir ons alma! oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles 

genadiglik skenk nie?" (Romeine 8:32). Die waarheid oor die tempel identiteit en die implikasie 

daarvan vir die liturgie van die lewe, word deur die liturgie van die korporatiewe tempel 

gementor. Paulus se beskrywing van die korporatiewe liturgie word vervolgens ge'lntegreer om 

riglyne vir die praksis van die korporatiewe liturgie te formuleer. 

5.4 Korporatiewe liturgie in die kragveld van die Heilige Gees 

5.4.1 Die praksis van die korporatiewe liturgie 

Cilliers beskryf die ontmoetingsgebeure tussen p(P)ersone as inisiatief van God wat Sy 

aangesig na die mens draai as "modus van Sy openbaring" (2008:7) en van Sy guns getuig 

teenoor die onguns wat deur 'n weggedraaide aangesig impliseer word. Geestelike ruimte 

(vierde spasie) word dan verstaan (tweede spasie) as " voor God se aangesig" (Cilliers, 

2008(a):7) en kan plaasvind in enige 'topos' (eerste, of derde spasies). 

Mitchell (2011 :453) vra wat maak 'n plek heilig en onlosmaaklik daarmee saam: "how is God 

present to people and places?" Vir Israel was nie net die feit dat God opdaag in 'n situasie 

merkwaardig en transformerend nie, maar wel die feit dat Hy, die heilige en onaantasbare God 

onder mense kom woning maak het, en steeds doen . 

Die spanning wat veroorsaak word tussen die soewereiniteit van God en vryheid wat 

kenmerkend is van die verhouding tussen God en Sy kinders , bied ook deur al die eeue 

uitdagings aan die kerk. Soos uit die geskiedenis van die mensdom blyk, is die logiese 

oplossing vir die uitdaging, om godsdiensbeoefening te struktureer en te orden . Deur die skep 

van roetine en struktuur is pogings aangewend om godsdiensbeoefening te organiseer en 

sodoende 'n mate van beheer te kry op die onsekerheid en onvoorspelbaarheid van 

ontmoetingsmomente tussen God en mense. 

Mitchell (2011 :454) beskryf ontmoetings tussen God en Sy volk : "She [Israel] had to deal, in 

short, with sudden , stormy epiphanies - with eruptions of the Numinous in the natural , of the 

Holy in the human, of the Divine in the daily". Hy (Mitchell , 2011 :453) som Bruggeman (1976) 
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se waarneming in die verband soos volg op: "No community, including Israel, could live 

[indefinitely] with the raw, intruding holiness of [the Lord] as [a] coming God". Die spanning 

tussen die inwondende alomteenwoordige en die altyd-op-verrassende-nuwe-wyse-komende 

God, was vir Israel en bied steeds vir die kerk , 'n uitdaging. Mitchell (2011 :454) beskryf die 

paradoks van "a God who is elusive yet explosive , hidden yet revealed , absent yet accessible". 

God wil Sy teenwoordigheid bekendmaak. Hy wil in 'n intieme verhouding met Sy kinders leef 

en kommunikeer. Hy wil vandag nag steeds in liefde uitreik na mense in hul konteks (missio 

Oet) en meer nag, mense en hul konteks transformeer sodat die Koninkryk sal kom. 

Cilliers (2008(a) :7) se: "Hierdie realiteit vra dat ans ten minste baie meer aandag moet gee aan 

die wyse waarop ans tot God nader. Ons sou moes vra of dit in baie eredienste nie 

onnadenkend, meganies of oorhaastig plaasvind nie?" (Cilliers, 2008(a) :14). 

Wanneer die stelling "God maak onder ans woning" binne die konteks van die tempel gelees 

word, word die "topos" (fisiese plek) omskep in 'n "chora" of (geestelike ruimte). Cilliers 

(2008(a): 12) se "die Gees skep telkens nuwe buurte van verbeelding en spasies van antisipasie 

.... ,waar die chaos tot ruste kom , ... waar mense nuwe sin en betekenis kan vind". Teen hierdie 

agtergrond word vervolgens besin oar die liturgie van die korporatiewe tempel. 

Liturgie gebeur in die kragveld van die Gees. Van der Merwe (2002:157) se: " ... dit bewerk 

eksistensiele verandering in die innerlike sfeer van die mens, deur sy of haar geloof te betrek op 

die nuwe werklikheid in Christus" . In die naspoor van God en die soeke na Sy aangesig , draai 

God voortdurend steeds keer op keer Sy aangesig na die mens en word die "agtervolger die 

agtervolgde en uiteindelik die ... gevondene" (Van der Merwe, 2002: 162). 

Van der Merwe (2002: 162) wys daarop dat daar "net liturgies sprake (kan) wees van God se 

teenwoordigheid waar die (korporatiewe) liturgie geen ontvlugtingsoord weg van die 

gebrokenheid van die lewe is nie, geen blaaskans ... , oase in die woestyn, veral geen stukkie 

hemel op aarde nie, maar waar die deure van die kerkgebou oop is sodat die nood van die 

were Id die liturgie-vierende geloofsgemeenskap mag steur" (Van der Merwe, 2002: 160). Hy 

(ibid , 2002:161) se oak dat die liturgie nie net op "lof en dank gefikseer mag word nie" maar 

"gebore word" uit die nood van die wereld wat nie rym met die "beloftes van Christus" nie. 

Van der Merwe waarsku teen die najaag van 'n vormlose mistiese ervaring . Ten regte se hy dat 

dit wat die belofte weerspreek, bekla moet word. Dit is myns insiens egter nie genoeg om dit net 

voor die aangesig van God te bekla nie. Tydens die liturgie van die korporatiewe byeenkoms 
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kom God self aan die Woord/daad deur die werking van die gawes deur gelowiges, om mense 

aan te raak op die punt van behoefte, om dit wat bekla word aan te spreek of in perspektief te 

bring , of selfs momenteel te transformeer (vgl. 1 Korintiers 14:24-25) . 

Paulus se: 'wanneer julle bymekaarkom het elkeen 'n bydrae om te lewer' (1 Korintiers 14:26) . 

Die een bring volgens sy gawe 'n woord van kennis of profesie die ander 'n gebed vir genesing 

of 'n woord van bemoediging of fisiese hulpverlening . Die lys is onbeperk want God is 

soewerein. Die wyses waarop God sy teenwoordigheid openbaar is legio. Geen bydrae of gawe 

kan geringgeskat word nie. Wanneer gelowiges deur hul bydrae 'n kanaal (vektor) is waardeur 

die Heilige Gees kan werk om ander aan te raak en te bedien soos Hy wil, sal mense bewus 

word van God se veelkantige teenwoordigheid in hul midde en op hul aangesig neerval om 

Hom te aanbid: "En so sal hy op sy aangesig val , God aanbid, en verkondig dat God werklik 

onder julle is" (I Korintiers 14:25) . 

Elkeen van die bedieningsmomente is 'n geleentheid om 'n klipkussing onder iemand anders se 

kop in te skuif sodat God die 'leer uit die hemel kan laat sak' vir 'n Godsverskyning of Teofanie. 

Die liturgie van die korporatiewe erediens word dan opgemaak uit openbaringsmomente of 

"aha" oomblikke. Tesame vorm die verskillende ontmoetings of aanraak oomblikke tussen God 

en mense, die kruispunte in 'n liturgiese matriks. 

Hovda (1990:171) se: " .. .fundamental liturgical ministry belongs to the assembly as a whole. It 

is the assembly which is the primary minister". Hy (Hovda, 1990: 171) se die krag van liturgie om 

transformasie teweeg te bring , le in 'n toegespitste bewustheid van God se teenwoordigheid , 

dat die deelnemers nie op hulself, mekaar of die uitnemendheid van die gawes fokus nie , maar 

op die Bron , die Een wat waarlik heilig is. Die demonstrasie van die gawes is nie die doel van 

die liturgie nie, maar eerder die middel om God se veelkantige teenwoordigheid te openbaar, 

sodat mense bewus sal word van Sy teenwoordigheid in hul midde. Dan sal mense waarlik 

aanbid en het die liturgie ([Godverheerlikende] werke van mense) sy doel bereik, naamlik om 

ontmoeting tussen mens en God te bemiddel. 'n Liturgiese matriks bied die raamwerk vir die 

integrering van gawes in die korporatiewe liturgie. 

5.4.2 Die praksis van die liturgiese matriks 

'n Liturgiese matriks kan verstaan word as 'n uitkomsgebaseerde (bemagtigende) netwerk van 

dinamiese interaksies tussen p(P)ersone, waarin die veelkantige teenwoordigheid van die 

ingrypende God, deur die diversiteit van Sy liggaam, in die korporatiewe tempel gedemonstreer 

word . 
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Die boek Handelinge beskryf die rol van die Heilige Gees in die bemagtiging van die apostels 

sowel as gelowiges, om die Here se werk voort te sit "in extending God's acts in human activity" 

(Heitink, 1999: 91 ). Heitink (1999:91) se: "Men and women receive spiritual gifts (charismata), 

enabling them to proclaim the gospel (kerygma), to support each other in the establishment of a 

community (koinonia) , and to be servants in the Kingdom of God that is being established in this 

world (diakonia)" (ibid). Hy (ibid, 1999:91) wys daarop dat veral Paulus se briewe die eerste 

gestaltes van hierdie liturgiese werkswyse beskryf (1 Korintiers 12-14). Hierdie jong, 

charismatiese gemeenskap met 'n verskeidenheid gawes was so gemotiveerd en begeesterd 

om hulle roeping te vervul, dat Paulus deur sy brief riglyne moes stuur om hulle te vermaan om 

mekaar 'n kans te gee. "One gets the picture of a democratic community, a church 'from the 

bottom up"' (Heitink, 1999: 91 ). 

Paulus beskryf die liturgie van die korporatiewe tempel as 'n konglomerasie van bydraes of 

insette deur Geesvervulde gelowiges, met die doel om die teenwoordigheid van God te 

openbaar tot opbou van almal teenwoordig . Wanneer julle bymekaarkom het elkeen 'n bydrae 

om te lewer (1 Korintiers 14:26). 'n Liturgiese matriks bied die struktuur om die uiteenlopende 

gebeure van die liturgie te akkommodeer en bestuur. 

Wanneer die kennis wat in die normatiewe taak en die interpretasietaak bekom is met mekaar in 

gesprek gebring word , kan die vertikale tabelle in die liturgiese matriks verstaan word as 

verteenwoordigend van die dinamiese ingrype van die Heilige Gees deur die gelowiges, as dele 

van Christus se liggaam. Die horisontale rye stel mede-mense in nood voor. Wanneer 'n 

kruispunt gevorm word tussen die vertikale tabelle (Goddelike ingrype deur die gelowiges se 

gawe bediening) en die horisontale rye (mense [in nood]) , word die teenwoordigheid van God 

geopenbaar. Die navorsing het aangedui dat al is God alomteenwoordig, word Sy 

teenwoordigheid meermale deur habituasie versluier. Wanneer Hy deur die verskeidenheid van 

bedieninge tydens die liturgie self aan die woord/daad kom, beleef mense dat die sluier wat Sy 

teenwoordigheid bedek het, weggetrek word en God self verskyn of opdaag in hulle 

omstandighede. 

Wanneer God se storie op die wyse nie net verbaal (prediking, profesie, lied , ens) verkondig 

word nie, maar ook so geleef gedemonstreer word deur die werke van mense of liturgie, word 

die liturgie 'n narratiewe gebeure. Dan verstaan en ervaar die gelowige hoe sy eie storie by God 

se storie ingeweef is, en God se storie deur sy eie lewe voortgeleef word. Die inmekaarvloei van 

God se 'storie' en ons lewensstorie word 'n God-mensnarratief. Elke element van die erediens 

vorm 'n oomblik in die narratief en as openbaringsmoment of "aha" oomblik, dus 'n kruispunt in 

die matriks. Deur middel van die narratief word eerste spasie, of fisiese ruimte , transformeer 
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wanneer konseptuele of tweede spasie (denke en begrip) verruim word , om vierde (geestelike) 

spasie as ontmoetingsruimte te konstrueer. 

Dit kan soos volg verstaan word: Deur 'n narratiewe benadering van die korporatiewe liturgie 

word geleentheid (tweede spasie) geskep, waar die verskillende ontmoetingsmomente tussen 

p[P]ersone, en dus openbaringsmomente, as kairosmomente (epifanie) mekaar opvolg, om 'n 

vierde (geloofs) spasie te skep, wat in die kronologiese tydsverloop van die korporatiewe liturgie 

gestalte aanneem. 

God se heerlike teenwoordigheid word geopenbaar wanneer mense deur Hom aangeraak word 

op die punt van behoefte. (1 Korintiers 14:25). Dit veroorsaak 'n "aha" oomblik of epifanie, wat 

gekenmerk word deur verandering in denke (tweede spasie) , wat weer gedragsverandering tot 

gevolg behoort te he. 

God se werking deur die Heilige Gees skep die moontlikheid vir verandering. Geen mens kan 

onveranderd wegstap uit die geopenbaarde teenwoordigheid van God nie. Transformasie vind 

eerstens plaas wanneer daar 'n vernuwing in denke kom, en dit is die gevolg van die verligting , 

of "aha" oomblik, en dit lei tot gedragsverandering wat pas by die liturgie van die lewe. 

Op voetspoor van Lefebre (1991) en daarna Cilliers (2008a) se definiering van drie, nee vier, 

tipes spasies, kan dan gese word dat tweede en vierde spasie, die potensiaal van eerste en 

derde spasie impakteer, of inhibeer. Die liturgie wat vierde of heilige spasies konstitueer word 

dus eerder verstaan as oomblikke of ontmoetingsmomente wat nie aan 'n spesifieke spasie 

gekoppel is nie, maar wel binne 'n spesifieke spasie plaasvind. 

Liturgie verloop nie meer linier, van votum na seengroet met die prediking as primere, of selfs 

die enigste, wyse van verkondiging van die Woord nie. Die vraag aan die einde van die 

liturgiese byeenkoms is nie net meer 'verstaan jy?' nie maar eerder: 'Het jy bewus geword van 

God se teenwoordigheid?' of 'Het jy God se aanraking of ingrype ervaar?' en 'Is jy verander 

deur die ontmoetingsgebeure?' Hier word nie net fisiese aanraking of emosionele ervaring 

bedoel nie, maar oak veral veranderde denkwyse rakende wereldbeeld , identiteit en selfbeeld . 

Elkeen het iets om byte dra: 

Die noodwendige implikasie is dat gelowiges voorbereid na die korporatiewe byeenkoms kom 

om iets byte dra. Om soos Christus, net te doen wat ans die Vader sien doen, vereis tyd in God 

se teenwoordigheid. Cilliers (2008b) beskryf die belangrikste voorbereiding vir die liturgie as 
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stilte. Hy se: "People coming from silence carry with them a certain "substance", a remarkable 

luninousness, an unmistakable aura - like Moses coming down the mountain , or Jesus, after 

spending a night in prayer" (2008:30). In hierdie stiltes wat as persoonlike tyd met God verstaan 

word , word die sintuie verskerp, leer ans om te luister en te kyk voor ans praat. Of dit beplande 

stilwordtye is, waar ans luisterend 'kyk' sodat ans net sal doen wat ans die Vader sien doen het, 

of gedwonge woestyntye saam met Hom waar woorde uit be-lewe gebore word se Cilliers: 

"Words that are worth their weight are born in silence" (Cilliers, 2008(b) :24). Liturgie, woord en 

daad, wat in die stilte van die binnekamer en in die ervaring van die daaglikse wandel voor God 

se aangesig in Sy wereld gebore is, sal deur die kragtige werk van die Heilige Gees, in en deur 

die gelowige, die wereld transformeer van koninkryk na Koninkryk. 

Paulus se definisie van liturgie maak ruimte vir enige bydrae wat sal lei tot Godverheerliking . 

Clasen (2008:37) beskryf diversiteit wat deur die verskeidenheid gawes of liggaamsdele sigbaar 

is, as 'n geskenk van God aan die mensdom en daarom behoort die liturgie voorsiening te maak 

vir diversiteit. Van 'n bemoedigende handdruk, klop op die skouer, of geskenk of kospakkie in 

die parkeerarea voor of na die formele byeenkoms, tot 'n profetiese woord of gebed vir 

genesing in die samekoms, 'n nuwe lied of die formele prediking van die Woord , word verstaan 

as liturgiese handeling waardeur God self aan die woord/daad kom. Elke faset van die 

byeenkoms vorm deel van die narratiewe benadering , waar mense se storie met God se storie 

verweef word , en die lewe van mense wat uit die onmoetingsgebeure voortvloei , word die 

voortsetting van God se storie met die wereld . Gelowiges kan nie in die korporatiewe 

byeenkoms besig wees met iets anders as waarmee hulle in die wereld besig was en in die 

wereld liturgie anders beoefen as in die korporatiewe byeenkoms nie. Die een informeer die 

ander soos 'n hermeneutiese spiraal wat vanuit die korporatiewe tempel-liturgie voortvloei in die 

individuele tempel-liturgie , en weer vanuit die liturgie van die lewe terug na die liturgie van die 

korporatiewe byeenkoms. 

5.5 Die bemagtigingsimpak van die korporatiewe liturgie op die 

liturgie van die lewe 

Deur die voorbeeld van die korporatiewe liturgie kry mense die geleentheid om 'n alternatiewe 

wereld te beleef en te antisipeer (tweede en vierde spasies). Hoewel formele toerusting van 

gelowiges nie gering geskat kan word nie, bied die korporatiewe erediens die oefenskool of 

broeikas waaruit bediening gebore en be-oefen word . In die korporatiewe erediens word God se 

wereldbeeld voorgeleef en verkondig of gementor en mense se identiteitspersepsie gevorm. 

"We dare to imagine the world according to the vision and values of the dream of God and have 
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our hope restored. We pre-tend a world where God is alive and ruling over us, where God is 

near and merciful. We implore God's mercy for ourselves, the church, and the world, because in 

God's world there is peace for all" (Nessan, 2010:187). 

Miller beskryf die impak van so 'n navolgenswaardige voorbeeld: 

"/never liked jazz music because jazz music doesn 't resolve. But I was outside the 

Bagdad Theatre in Portland one night when I saw a man playing the saxophone. I 

stood there for fifteen minutes, and he never opened his eyes. After that / liked jazz 

music. Sometimes you have to watch somebody love something before you can 

love it yourself. It is as if they are showing you the way. I used to not like God 

because God did not resolve. But this was before .... " (Miller, 2003:ix). 

Deur die ervaring en voorbeeld van die korporatiewe liturgie word die liefde van en oak die 

liefde vir God, en Sy wereld prakties gedemonstreer en die lewensliturgie gementor. "In worship 

we encounter the living God of hope" (Nessan, 2010:185). Tydens liturgie 'vang ans telkens 

opnuut die droom van God' (direkte vertaling Nessan, 2010:185) vir die wereld. "We enter into 

an alternative reality with God at the center" (Nessan, 2010:185). Die impak van mentorskap 

word hierdeur bevestig . Wanneer die beginsels waarop die Koninkryk van God gebaseer is, nie 

net voorgehou word nie, maar die impak of transformasie potensiaal daarvan self ervaar word, 

word God se wereldbeeld in die denke van gelowiges karteer. 

Hy (Nessan) beskryf dit as die medium waardeur die mens uit die wereld van struktuur en 

hierargie van elke dag tree en 'n wereld van communitas betree. Hierdie ruimte word nie 

gereguleer deur wereldse strukture en organisasies nie, maar staan in direkte kontras daarmee 

en word gekenmerk deur vryheid en 'n omgekeerde orde waar bo nou onder is en onder eintlik 

bo, waar die magtelose mag het en die magtige homself vrywillig onderwerp. Dit bied nie net 'n 

model van hoe die samelewing as Koninkryk van God gestruktureer behoort te word nie maar 

vorm die nukleus van so 'n samelewing . 

Jones (1 995:350) se die Kerk se belangrikste, onophoudelike taak is die oordrag van identiteit 

na volgende generasies (identiteitsformasie) "In as much as the Church is anchored in the 

gracious acts of God, corporate worship sustains and transmits Christian identitiy formation" 

(Jones, 1995:34 7) . Die Kerk moet opnuut hierdie "identity conferring authority" (Jones, 

1995:352) toe-eien en veral deur die korporatiewe liturgie realiseer. Jones som die primere 

uitkoms van die korporatiewe liturgie soos volg op: "Corporate worship functions therefore, as 

the primary vehicle through which the Christian faith community determines, sustains and 
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transmits its particular self-understanding" (Jones, 1995:352) . In die lig van missioloog David 

Bosch (1991 :390-391) se definisie van die kerk as instrument van God se sending na die 

wereld , word missionale liturgie verstaan as die omarming en integrering van God se 

wereldbeeld. Mittewede (2013:301) se: "Discipleship (that is spiritual formation) is 

transformation at the level of worldview". Proper imitation by the disciple includes not only the 

aspect of following Jesus in his character, suffering and humiliation , but also in his mission" 

(Mittewede, 2013:302) . 

Die korporatiewe liturgie so verstaan , dien as navolgenswaardige voorbeeld of mentor vir die 

lliturgie van die lewe. Van der Merwe (2002: 160) se oar die teenwoordigheid van God in die 

offervaardige diens van die gelowige as liturgie van die lewe, dat God nie anders in die 

korporatiewe erediens teenwoordig is, as in die liturgie van die lewe nie. 

Liturgie is 'n werk-woord en nie soseer 'n byvoeglike naamwoord waarmee die verbale rituele 

van die korporatiewe erediens definieer word nie. In navolging van Jesus is die roeping van 

gelowiges in die wereld "the bringing of wholeness to broken people in every kind of distress. In 

other words the kingdom of God comes with power" (Kwabena Asamoah-Gyadu, 2009:35). 

In Handelinge 6 en 7 sowel as 1 en 2 Timoteus en Titus word aangedui dat geesvervulde 

gelowiges die werk van Christus voortsit as liturgie van die lewe. Van die gawes is spesifiek 

gegee vir die formele toerusting van gelowiges vir hulle dienswerk of liturgie (Efesiers 4:11-12). 

Die liturgie van die lewe het oak ten doel om God se teenwoordigheid te openbaar in die 

konteks waarbinne die kerk haarself bevind en wat breedvoering in die beskrywend empiriese 

taak beskryf is. Die stormdrywers wat tans die kerk en haar konteks bedreig , bied eietydse 

uitdagings, maar die opdrag aan gelowiges om die wereld te transformeer van koninkryk na 

Koninkryk, het nag nooit verander nie. Heitink (1999:92) se die Here verkies om deur mense te 

werk. Hy verduidelik dat God se teenwoordigheid deur die werking van die gawes geopenbaar 

word: "humanity becomes the subject in progress of the history of salvation . Pneumatology 

offers the framework". Firet en Vriend (1986:30) se: "The paradosis of the Lord (the key concept 

in Matt. 25:14) makes the coming of God, constantly and ever anew, an actual event through 

the service of human beings" .. Hy (Heitink, 1999:92) som dit op met die stelling dat die Here 

verkies om deur mense te werk. 'n Vermaning is egter nodig: 'n pneumatologie wat nie 'n 

Christologie voortbring nie , kan as afgodery beskou word. 

Naas die korporatiewe liturgie bemiddel gelowiges oak daagliks ontmoetingsgeleenthede 

tussen God en mense wanneer hulle ander be-dien in die wereld as liturgie van die lewe. 
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Paulus gebruik die tempel-metafoor om beide die ontmoetingsgebeure van die korporatiewe 

byeenkoms tussen mense en die Here en mense onderling met mekaar te beskryf (1 Kor 3:16) 

sowel as ontmoetingsgeleenthede tussen p[P]ersone in die wereld (1 Kor 6: 19). 

Die praksis van die liturgie van die lewe vloei voort uit die ervaring van ontmoeting tussen God 

en mense en mense onderl ing in die korporatiewe liturgie. Wanneer gelowiges die geleentheid 

kry om binne die veilige ruimte van die korporatiewe liturgie eerstehands die werk van die 

Heilige Gees deur die gawebedieninge te beleef en ervaar en self te beoefen , sal hulle met 

groter vrymoedigheid ander dien deur die liturgie van die lewe. 

5.6 Die liturgie van die lewe in die kragveld van die Heilige Gees 

lndividuele tempel liturgie verskil net van die liturgie van die korporatiewe byeenkoms wat 

getalle en adres betref. Die gelowige is as 'n tempelwoning van die Heilige Gees (eerste spasie) 

instrumenteel in die skepping van tweede en vierde spasies in elke derde spasie waar hy 

homself bevind. 

Die gelowige kan homself nie distansieer van sy identiteit as tempel nie. Omdat die Heilige 

Gees inwoon is die gelowige wie God se hy is en veral het die gelowige alles wat nodig is om te 

doen waarvoor hy geskape is en wat gestalte vind deur die liturgie van die lewe in die kragveld 

van die Heilige Gees. 

Deur middel van die liturgie van die lewe word 'n alternatiewe wereld nie net antisipeer nie, 

maar geleef in die derde spasies van die lewe. Deur die liturgie van die lewe realiseer die bede 

'soos in die hemel, so ook op die aarde' deur die kragtige ingrype en insprake van God in die 

uitdagings van individue, om die menslike bestaanswyse te transformeer. 

Die gelowige as tempel is die individuele draer van die g[G]awe en kan as 'n vektor verstaan 

word. 'n Vektor is die enkel tabel en ry van 'n matriks. Wanneer die gelowige as tempel 

ontmoetingsgeleenthede bemiddel waar God deur woord of daad mense ontmoet op die punt 

van behoefte, word derde spasie in die wereld getransformeer tot tweede en vierde spasies. 

Hierdie kairosmomente van God behoort die kronos van die individuele tempel te wees waar 

God nie sporadies besoekend aan die woord kom nie, maar Sy permanente woning onder 

mense onophoudelik bekendgemaak word as liturgie van die lewe. 

Wanneer die gelowige as vektor of draer van die g[G]awe gekonfronteer word met wat nie 

strook met die beloftes van God in Sy Woord en God se wereldbeeld nie, sal hy as tempel in die 
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wereld , ontmoeting tussen God en mens bemiddel , sodat die bede: "laat U wil geskied op die 

aarde soos in die heme!", daagliks vervul sal word deur die liturgie van die lewe. Deur die 

versorg ing van die boemelaar verklaar die gelowige: in die hemel is daar nie gebrek nie, laat dit 

op die aarde wees soos in die hemel, deur vir die sieke te bid vir genesing of sy mediese koste 

te verlig weerklink die boodskap: in die hemel is daar nie siekte en pyn nie - laat dit op die 

aarde wees soos in die hemel. Wanneer liefde betoon en geregtigheid verkondig word 

weerkl ink die aankondiging: in die heme! is God se heerskappy 'n werklikheid - laat dit op die 

aarde wees soos in die hemel. Jesus het gese dat gelowiges groter werke as Hy sal doen 

omdat die Gees van God in gelowiges woon en werk (Johannes 14: 12) en dat die Koninkryk 

van God nie 'n saak van praatjies is nie maar van krag (1 Korintiers 4:20). Paulus se , dieselfde 

krag waarmee Christus uit die dood opgewek is, werk in die gelowige (Efesiers 1 :19-21 ). 

Wanneer gelowiges in die korporatiewe liturgie die transformasie van die ontmoetingsgebeure 

tussen p(P)ersone ervaar en bemiddel het, word dit deel van die leefwyse wat eie is aan 'n 

tempel en as liturgie van die lewe implementeer. 

Kimball (2004:11 ) se liturgie is 'n multi-sensoriese benadering van buig , sing , kniel , leer, luister, 

bid , aanskou of waarneem, omgee, aanraak, liefde bewys. Jesus het gese dat liefdesbewyse 

aan mense eintlik liefdesbewyse aan Hom is (Matteus 25; 1 Johannes 4:20). Wanneer liturgie 

so beoefen word , word God verheerlik met die hele hart die hele siel en al die krag (Markus 

12:33) . Dan word liturgie weer verstaan as "die werke van mense" en nie net meer as "die 

woorde van mense" nie (Mat 25:34-46; 1 Johannes 4:20 ; Jakobus 2:14-26). Wanneer God se 

teenwoordigheid in en deur die liturgie van die Geesvervulde "mobiele" tempel in elke situasie 

en konteks op die wyse bekendgemaak word , sal mense ervaar en erken : waarlik God is in ons 

midde en op hul aangesig neerval en Hom aanbid (1 Korintiers 14:25). 

Wanneer liturgie voortvloei uit 'n Goddelike wereldbeeld word nie net gefokus op die 

persoonlike opbou van medemense in derde spasies nie, maar ook die (op)bou of 

transformasie van die samelewing . 

Spitzer (2004: 18) vra oor die wyse waarop liturgie van die !ewe tans die strukturering van die 

samelewing be'fnvloed : "Are we building miskenot, garrison cities , or mashkanot, holy communal 

structures?". Die vraag wat as maatstaf vir die liturgie gebruik moet word , is (hetsy in die 

korporatiewe byeenkoms of in die liturgie van die !ewe) , of liturgie mense opbou en versterk en 

motiveer en mobil iseer of eerder immobiliseer en dalk selfs weer verslaaf? Die bepalende faktor 

is volgens Spitzer of 'n nuwe Farao deur die liturgie gedien word of deur die liturgie 'n struktuur 

gekonstrueer word met heiligheid as middelpunt omdat God se teenwoordigheid daar 

geopenbaar word . . 
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"What would it mean to create communities, a society, a world where our collective efforts had 

at their centre instructions for holy and ethical living , and an open space where we could listen 

and respond to God in our midst?" (Spitzer, 2004:20). Die oop spasie waarna Spitzer verwys 

word verstaan as vierde of geestelike spasie met 'n liminale (oorgangs) karakter waar 

transformasie plaasvind omdat die mens daar met God gekonfronteer word. 

Wanneer gelowiges as tempel van die Heilige Gees deur die liturgie van die lewe daagliks waar 

hulle plek opneem (derde spasie) so lewe en optree dat ontmoetingsruimte (geestelike of vierde 

spasie) gevorm word en God se teenwoordigheid geopenbaar word , sal denkwyse en 

persepsies (tweede spasies) getransformeer word , gedrag en keuses verander en God se 

Koninkryk kom. 

5.7 Gevolgtrekking 

Tydens die ontmoeting tussen God en die gelowige en tussen mense onderling in die 

korporatiewe liturgie, word denke verruim (tweede spasie) oar beleefde identiteit van die tempel , 

en word vaardigheid ontwikkel om gestalte te gee aan die tempel-identiteit as geleefde identiteit 

in elke eerste en derde spasie waar gelowiges skouerskuur met medemense. Die ervaring van 

ontmoeting met God (vierde spasie) in die korporatiewe liturgie vestig nie net identiteit nie, maar 

bemagtig die gelowige om die liturgie in die wereld op dieselfde wyse voort te sit, deur 

ontmoeting tussen God en medemense te fasiliteer as leefwyse. 

5.8 Opsomming 

Wat gebeur as heme! en aarde ontmoet? 

Godsverskynings in die heilsgeskiedenis is bekend. Teofanie, die fe it dat God na die wereld 

gekom het en steeds kom, is God se omkeerstrategie vir hierdie wereld. Dit bring nuwe 

perspektiewe, moontlikhede, insigte en bekering. Dit verlig die pad vorentoe en verdryf die 

duisternis. 

Die skepping, God se eerste verskyning , bring orde te midde van choas. Daar kom orde te 

midde van wanorde, daar kom rigting te midde van die gemaal van die onstuimige waters. God 

se spreke "laat daar lig wees" word in elke daaropvolgende skeppingshandeling vergestalt. 

Soos die duisternis verdwyn en die natuur in kultuur omgeskakel word , word die bedoeling van 

God duidelik: vermeerder en vul die aarde, bewoon en bewerk dit, heers. 
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God se bedoeling met die wereld word keer op keer weerstaan namate die mens onder 

aanstigting van die groat vyandige mag van duisternis keuses uitoefen waardeur God se 

aansprake en heerskappy gefrustreer word . Telkemale tree die komende God van genade weer 

na vore soos die pa van die verlore seun , geduldig en bereid om 'n nuwe begin te maak, om 

Homself weer as die God van herstelde verhouding of die orde-bringende-God te openbaar. 

Die heilsgeskiedenis is daarvan 'n getuie: Die woestynervarings van 'n nomadiese Israel na hul 

bevryding uit Egipte, die huiwerige inname van God se erfdeel in die beloofde land en 

gepaardgaande owerspel met die afgode van Kanaan , die voor-ballingskapsgeskiedenis met sy 

verwaarlosing van die gemarginaliseerdes en verkragting van die regspraak, die ballingskap en 

weer begin in 'n vreemde land, die terugkeer van Esra, Nehemia en sommige van die 

volksgenote na hul eens beleerde vaderland . In hierdie tyd was die tempel en sy voorganger die 

tent van samekoms, soos 'n sigbare vergestalting van 'God-met-ans'. 

Die Nuwe Testament word ingelei met die aankondiging dat God op 'n nuwe manier sal verskyn 

om herstel te bring sodat die hemel nooit weer gesluit sal wees en God se aangesig nie weer 

van mense weggedraai sal word nie . As gevolg van die distorsie in die mens se wereldbeeld 

word hierdie Godsverskyning in die gestalte van 'n mensekind , eerstens nie herken nie en word 

Hy weereens verwerp, terwyl die refrein : "kruisig Hom" uit die mond van verbondsmense 

resoneer. God is egter soewerein en kies om, getrou aan Sy verbondsbeloftes, steeds op te 

daag in die konteks van die mensdom en herstel te bring. Deur die versoeningswerk van 

kruisiging , oop graf, hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees, maak Hy sy permanente 

tempelwoning in mense, onder mense. 

Oak die stamelende eerste kerk moet keer op keer op koers gebring word deur die skrywers 

van die Nuwe Testament. En tog, weer en weer, deur elke Teofanie herontdek God se mense 

hul identiteit, verstaan hulle hul roeping , word die krag van Sy Gees ontplooi , kom daar orde en 

perspektief en redding vir die wereld . Nuwe testamenties bring Paulus die tempel , plek van 

ontmoeting , versoening en gemeenskap, in verband met die lewe van elke begenadigde. Nau 

fasiliteer gelowiges eietydse Teofaniee. Ontmoeting met God word bemiddel oral waar 

gelowiges spasie opneem. Fisiese spasie word ontmoetingsruimte, vierde spasie of heilige 

grand, en ingetrek in die dampkring van God se genade. 

Jesus se laaste opdrag is niks anders as 'n oproep aan sy kerk om in die kragveld van die Gees 

die grater dinge te vermag nie, want se Hy, Ek gaan oral saam met julle (Matteus 28 :18-20). 

Nag nooit kon die mens, soos Christus dit aan ans voorgehou het , daarin slaag om God-met

ons te konkretiseer nie. Die wereld roep egter steeds soos 'n Masedoniese stem: kom oar en 
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help ons; bring die vonk van God se liefde binne ons leefwereld ; demonstreer God se genade 

sodat ons iets daarvan kan beleef; nooi ons binne julle leefwereld en stap ons konteks binne as 

gesante van die Koning . 

Die wereld lyk vandag soos dit lyk, deels omdat God se kinders die wonder van God-met-ons 

vergeet het. Deur die kruispunte wat gevorm word deur bemiddelde o(O)ntmoetings, spring die 

vonk van God se nuwe lewe egter weer soos 'n ontvouende belofte binne die leefwereld van 

aardbewoners. Die Koninkryk breek deur, daar waar Jesajas van ons tyd se: "stuur my Here", 

waar die Josuas verklaar: "ek en my huis ons sal die Here dien", waar Tomas bely: 'my Here en 

my God' en Paulus uitroep: 'vir my is die lewe Christus en die sterwe wins '. 

God roep Sy kinders om medewerkers te word aan Sy sending. Wanneer gelowiges deur die 

liturgie van die lewe die sluier wegtrek sodat die teenwoordigheid van God geopenbaar word , 

sal mense in verwondering erken: waarlik God is hier teenwoordig en Hom aanbid . Wanneer 

God se voortdurende koms na die wereld deur die werke van gelowiges geopenbaar word , 

word elke eerste en derde spasie transformeer tot heilige grond. Dan sal altare van aanbidding 

op elke plek verrys as 'n teken dat God se voetspoor daar bemerk is. "Dan sal tien mense een 

aangryp en se ons wil saam met julle gaan want ons hoor God is in julle midde" (Sagaria 9) , 

dan sal daaglikse uitroepe ego teen die Goliats van hierdie bedeling wat God se mense en 

Koninkryk bedreig met die verklaring : vandag sal julle sien dat die lewende God in ons midde is 

(1 Samuel17:46). Wanneer die diskrepansie tussen identiteit en selfbeeld uitgewis is en die 

dade van God se kinders resoneer met hul identiteit, sal die woorde van Christus weerklink: "Ek 

was dors en julle het My te ete gegee, Ek was naak en ju lie het My geklee, in die gevangenis en 

julle het my besoek" (Mattheus 25), dan sal die Eienaar na sy huishouding terugkeer (Matteus 

24) en se mooi so, ek het julle aangestel en julle was getrou (Matteus 25). Dan sal die geloof 

deur die werke sigbaar wees en die werke deur die geloof (Jakobus 2) . En veral , dan sal 

Christus nie meer saam met die prositute en dronkaards buite sy kerk hoef te staan en klop en 

wag om ingenooi te word terwyl Sy kinders, sy bruid , sy liggaam, binne besig is om lofoffers in 

die leegte te laat opgaan nie. Dan sal gelowiges verstaan dat hulle die tempel is, die woonplek 

van God. Welliswaar nie noodwendig 'n eerste spasie met 'n straatadres nie maar 'n mobiele 

aanwysbare plek waar soekende mense met God kan ontmoet. 'n Piek waar Sy ingrypende 

(alom)teenwoordigheid geopenbaar kan word . Dan word elke plek 'n vierde spasie of heilige 

grond waar altare opgerig sal word as teken van ontmoeting tussen God en mens, en is liturgie 

nie meer beperk tot godsdienstige rituele nie , maar 'n lewe van aanbidding waar God in alles 

verheerlik word. So verkondig gelowiges onophoudelik dat God van die proton tot die eskaton 

die komende God is wat die mens as die kroon van Sy skepping altyd in die oog het. Die 
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almagtige Skepper, alwetende Onderhouer en Alomteenwoordige, altyd innoverend komende 

God wat voorheen onder mense kom tabernakel het, tempel nou in mense. 

So roep die kerk deur alle eeue, volhardend in die stryd van die geloof met die oe vol 

verwagting op Jesus, Maranatha, kom Here Jesus vir die laaste Godsverskyning van hierdie 

bekende werklikheid. Op koers na 'n toekoms waar God alles en in almal is en sal wees, waar 

God se verskyning ononderbroke sal wees, waar Teofanie en epifanie ewig sal saamval , waar 

eerste en vierde spasie mekaar sal omhels. Tot dan verskyn God onder andere daar waar 

Christus geleef word deur die liturgie van die tempel - korporatief en individueel. 
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Hoofstuk 6: Samevatting 

6.1 Navorsingsprobleem 

Die oorkoepelende doel van hierdie studie is om die bemagtigingsimpak van die liturgie van die 

korporatiewe erediens op die uitdrukking van die geloofslewe van lidmate (tempel) te ondersoek 

en die bevindinge te gebruik om praktyk-teoretiese merkers saam te stel vir 'n korporatiewe 

liturgie wat lidmate sal bemagtig om daagliks waar hul hulself bevind, tekens op te rig van die 

Koninkryk deur middel van tempel-liturgie. 

Die vier stappe van Osmer (2008) se navorsingsmetodiek is hoofsaaklik nagevolg. In die 

beskrywend-empiriese taak is die liturgie van die lewe, die liturgie van die korporatiewe 

erediens en die uitdagings van die huidige samelewing onderskeidelik as episodes, situasie en 

konteks ondersoek en beskryf. Deur middel van die interpretasietaak is kennis uit 

aangrensende wetenskappe ontgin om relevante tendense en temas verder te ondersoek en 

beskryf asook om insig te bekom om die huidige werkswyse te verstaan. Veral kennis van 

uitkomsgebaseerde onderwys, narratiewe, mentorskap en die potensiaal van 'n matriks het 

relevante bydraes opgelewer om die liturgie te verruim. 

In die normatiewe taak is leemtes in die huidige werkswyse aan die hand van Bybelse riglyne 

onderskei en beskryf, asook beginsels vir 'n nuwe werkswyse ondersoek. Om Paulus se 

metaforiese verwysing na gelowiges individueel en korporatief as die tempel te verstaan, is die 

liturgie van die Ou Testamentiese tempel en tabernakel ondersoek en met die Nuwe 

Testamentiese integrering van die begrip vergelyk. 

6.1.1 Die betekenis van Ou Testamentiese liturgie. 

Adam en Eva kon voor die sondeval sender enige mensgemaakte strukture in God se 

teenwoordigheid leef. Die hele lewe was onbeperkte Godverheerlikende litu rgie voor God se 

aangesig. Wedersydse kommunikasie tussen God en mens was onbevange en onophoudelik. 

Die sondeval het afstand gebring en die teenwoordigheid van God versluier. Omdat die 

Verbondsgod ender Sy mense wil woon en vir hulle God wil wees, kry Moses opdrag om die 

tabernakel volgens God se spesifikasies te bou. Deur die liturgie van die tabernakel en sy 

opvolger die tempel word ontmoeting en kommunikasie met God moontlik gemaak. Die 

verbondsvolk se identiteit word definieer daarin dat God ender hulle woning maak en saam met 

hulle opweg gaan. 
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Die tabernakel en later die tempel was simbool of tipolog ie van iets wat sou kom. Elkeen van 

die spesifikasies vir die bou daarvan het 'n besondere betekenisimplikasie wat heenwys na 

Christus en in Hom vervulling gevind het. Die Hebreerboek was breedvoerig hieroor. 

6.1.2 Die betekenis van Nuwe Testamentiese liturgie 

Christus verwys in die Nuwe Testament na homself as die tempel. Hy roep gelowiges op om Sy 

leefwyse na te volg en Sy werk voort te sit as Sy verteenwoordigers op aarde. Hy het die 

afstand tussen God en mense finaal oorbrug deur die volmaakte offer te bring. Paulus verwys 

na gelowiges korporatief en individueel as die tempel. Die tempel is steeds die plek waar God 

woon en waar Hy ontmoet kan word. 

God woon nou deur die Heilige Gees in die menslike tempel-liggaam onder Sy mense. Die lewe 

kan daarom (weer) as Godverheerlikende liturgie voor die aangesig van God geleef word. 

Waar twee of drie bymekaarkom in die samekoms (sunagw) of korporatiewe tempel , daar is 

God in hulle midde. In die ontmoetingsgebeure van die korporatiewe tempel-liturgie skep die 

Heillige Gees wedersydse bedieningsgeleenthede waartydens gelowiges toegerus en bemagtig 

word vir die liturgie van die individuele tempel in die wereld . Gelowiges individueel as tempel 

van die Heilige Gees bemiddel weer ontmoetingsgeleenthede tussen p(P)ersone in die wereld. 

Christus het as eerste lewende tempel hierin die voorbeeld gestel en Sy leefwyse behoort 

nagevolg te word. 

Die uitdagings van die samelewing maak egter so 'n impak op gelowiges individueel en die 

institusionele kerk, dat die Koninkryk nie genoegsaam deurbreek om die verwagte 

transformasie te bewerk nie. 

Die uitdagings van die samelewing is as stormdrywers beskryf wat invloed uitoefen in die 

voortdurend veranderende wereld. Veral globalisering, sekularisasie en postmodernisme oefen 

die grootste invloed uit op die kerk en die wereld. Die stormdrywers mag as eindtyd tekens 

gesien word . Gelowiges moet in hierdie veranderende wereld liturgie van die lewe beoefen . Die 

stormdrywers en ander uitdagings bemoeilik hulle taak. Die stormdrywers het bygedra om die 

kerk se wereldbeeld te verander. Veranderi ing in wereldbeeld bring verandering in houding en 

gedrag . 
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6.2 Wereldbeeld 

Hoewel die wereld in teenstand met God leef, is dit steeds God se wereld en is Hy doelgerig 

daarmee opweg tot die dag wanneer elke knie sal buig en Sy heerskappy erken. Hy is altyd 

teenwoordig en in beheer, maar tog ook altyd die komende God wat as Koning die laaste woord 

sal spreek. 

Soos reeds in hoofstuk drie aangedui is, verstaan 'n Christelike wereldbeeld die wereld deur die 

storie van Christus in die konteks vanaf die volmaakte skepping , die sondeval en die 

reddingswerk na ewige volmaaktheid . God se wereldbeeld word deurlopend in Sy Woord 

beskryf en kan opgesom word aan die hand van Johannes 3:16-17: Want so lief het God die 

(Sy) wereld gehad dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het om die wereld en haar bewoners te 

bevry en volkome te herstel (vrye vertaling). In navolging van Christus se voorbeeld word van 

gelowiges verwag om offervaardig na die wereld te kyk en en op grand van die verwagte 

eindresultaat deur die liturgie van die lewe mee te werk om aan die Koninkryk gestalte te gee. 

Die Kerk is medewerker in die realisering van God se Koninkryk op aarde. Gelowiges, geskape 

na die beeld van God, verteenwoordig God as ambassadeurs in die aardse Koninkryk . Om 

effektief te wees, is dit belangrik dat die kerk korporatief sowel as gelowiges individueel , 'n 

wereldbeeld sal he wat God se gegewenheid of waarheid sal verstaan . 

In hoofstuk drie is Vidal (2012) se interpretasie van Apostel en Van der Veken se vrae oor die 

komponente van 'n wereldbeeld bespreek. Vidal verduidelik hoe die vyf vrae verstaan moet 

word en as 'n instrument gebruik kan word om 'n persoon of groep se wereldbeeld te beskryf. 

Dit is egter belangrik om sodanige wereldbeeld met God se wereldbeeld , soos dit in die Bybel 

beskryf is, te vergelyk en die nodige aanpassings te maak. Die vyf vrae kategoriseer 

wereldbeeld in drie filosofiese dimensies naamlik beskrywende, normatiewe en praktiese 

dimensies. 

1. "What is? (model of being); 

2. Where does it all come from? (model of the past) 

3. Where are we going? (model of the future) 

4. What is good and what is evil? (theory of values) 
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5. How should we act? (theory of action)" (Vidal, 2012:309). 

'n Persoon se antwoorde op die vyf vrae definieer sy wereldbeeld. 

Die eerste of beskrywende dimensie bestaan uit stellings oor wat is, was en sal wees en word 

beantwoord in vraag 1-3. Waarheid oor die mens se identiteit wat selfpersepsie en rol of doel in 

die wereld word ook hierin vervat. 

Vidal (2012:309) se die normatiewe dimensie van 'n wereldbeeld (vraag 4) konfronteer mense 

met vrae oor 'n verwagte leefwyse wat op spesifieke waardes gebaseer is: "How to live a good 

life?" Hy wys ook daarop dat mense se leefwyse en waardes nie net die persoonlike leefwereld 

impakteer nie maar wel die hele samelewing . "How to organize a good society?" is die vraag 

wat denke oor wereldbeeld in die verband rig . 

Die derde dimensie vra aksie-vrae soos: "Hoe behoort ons op te tree?" (vraag 5). 

Die kerk se wereldbeeld behoort gebaseer te wees op Bybelse antwoorde op die vyf vrae. 

Die kerk sukkel egter vanaf die sondeval met 'n wereldbeeld wat nie altyd rym met God se 

wereldbeeld nie. God se wereldbeeld word gekenmerk deur die wyse waarop Hy voortdurend 

met deernis, begrip en liefde die Wereld wil innooi om versoenende, genesende, bemagtigende 

dus transformerende gemeenskap met Hom te he. 

Weens die diversiteit van die gestaltes van kerkwees in 'n postmoderne samelewing kan die 

huidige wereldbeeld van die Kerk nie as eenvormig definieer en beskryf word nie. Op voetspoor 

van Armour en Browing wat beweer dat 'n verskeidenheid denksisteme tans oor die wereld deur 

verskillende groepe gehandhaaf word , beskryf Hendriks (2004:55-67) ses denksisteme as 

meetinstrument om die institusionele kerk asook denominasies, gemeentes en individuele 

gelowiges te help om hul huidige wereldbeeld te plaas. Huidige liturgiese benadering vertoon 

eienskappe van die sogenaamde drie verdieping wereldbeeld wat nie genoegsaam met God se 

betrokkenheid in die huidige wereld erns maak nie, asook 'n fatalistiese wereldbeeld wat nie die 

mens se verantwoordelikheid om die Koninkryk te bevorder voldoende integreer nie. 

Wat wel afgelei kan word oor die huidige wereldbeeld van die institusionele kerk word 

demonstreer deur die stagnasie wat veral sigbaar is in die liturgie en aandui dat die kerk 

vasgevang kan wees in wat Hendriks (2004:64) beskryf as denksisteem vier. Hoewel 

denksisteem vier gemotiveer word deur waarheid en beginselvaste oortuigings en strewe na 
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morele en sosiale stabiliteit , lei streng outoriteit van leiers daartoe dat volgelinge onderdanig 

moet wees en die uitsprake van leiers klakkeloos aanvaar. Formele leermetodes en 

aanvaarding van bewese waarheid sander om dit te bevraagteken is in die sisteem die norm. 

Burokrasie, wettisisme en 'n onvermoe om aan te pas by verandering kenmerk die 

denksisteem. 

Dit is noodsaaklik dat aanpassings gemaak word in wereldbeeld wat veral die werkswyse van 

die Kerk sal be·invloed en deur die liturgie van die korporatiewe erediens en gevolglik oak die 

liturgie van die individuele tempel gedemonstreer sal word. 

'n Mens se wereldbeeld het 'n impak op sy selfbeeld of persepsie van sy identiteit. 

6.3 Selfbeeld 

Wereldbeeld sluit persepsie van die mens se identiteit in . Die mens, hier spesifiek die gelowige, 

moet homself afvra hoe hy binne die wereld inpas, of hoe hy homself sien in die wereld . Kennis 

uit sosiologie en psigologie en opvoedkunde het aangetoon dat daar nie eenheid is in die 

definiering van identiteit en selfbeeld nie. Op grand van bevindinge , veral uit die eksegetiese 

ondersoek, is aangedui dat die mens se identiteit grotendeels in sy DNS opgesluit is. In 

Christus het die gelowige 'n nuwe identiteit. Die identiteit van die gelowige is oak 'n Godgegewe 

werklikheid (indikatief) wat deur Christus bewerk is. lnsig in , of persepsie van , identiteit word as 

self-beeld verstaan , en bepaal 'n persoon se gedrag . Paulus beskryf gedrag as die imperatief, 

die appel wat God maak op die gelowige om volgens sy Godgegewe identiteit te lewe. 'n Swak 

selfbeeld of vals persepsie van 'n persoon se Godgegewe identiteit, lei tot onaanvaarbare 

gedrag. 

Wereldbeeld en identiteit behoort dus onveranderd te wees. Die kerk, individueel en korporatief, 

mag 'n verkeerde of beperkte beg rip daarvan he , soos reeds aangedui is. 

Skeefgroei in die Kerk het nie net met 'n verdraaide of onvoldoende wereldbeeld te doen nie 

maar veral oak met 'n foutiewe persepsie van die identiteit van die institisionele kerk. Die kerk 

mag as 'n veilige vesting of wegvlugruimte uit die sondige wereld gesien word. Die persepsie 

bestaan oak soms steeds dat amptenary die enigste toegeruste persone is wat bediening kan 

beoefen . Waar hierdie persepsie gehandhaaf word , gee gelowiges eerder finansiele bydraes 

sodat ander toegeruste of opgeleide amptenare gestuur kan word om die wereld te bearbei , as 

om self individueel betrokke te raak deur die liturgie van die lewe. In die normatiewe taak is 

aangedu i dat alle gelowiges as die tempel deur die inwonende Heilige Gees toegerus en 
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bemagtig word om as ambassadeur van God in die wereld op te tree . Die gelowige is onder 

leiding van die Heilige Gees instrumenteel om aan die werk van God op die aarde gestalte te 

gee. Gelowiges het gawes ontvang vir hulle dienswerk , maar die gawes werk nie onafhanklik 

van die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees wat die geheimenisse van God ondersoek, lei die 

gelowige in sy dienswerk sodat God se plan nie gefrustreer sal word nie maar op die regte tyd 

veNul word . Verruiming van denke of transformasie van tweede spasie oar wereldbeeld , en 

veral selfbegrip, is daarom 'n vooNereiste vir effektiewe liturgie. 

Die gevolgtrekking kan dan gemaak word dat die kerk se gebrekkige wereldbeeld en selfbegrip 

veroorsaak dat sy nie reg laat geskied aan haar impak op die wereld nie . 

Deur middel van 'n proses van hermeneutiese interaksie is die bevindinge van die verskillende 

take in die interpretasietaak met mekaar in gesprek gebring om denke te verruim en 'n 

verstaansraamwerk vir liturgie van beide die korporatiewe byeenkoms en individuele lewe te 

beskryf. Die verwagting is dat die koporatiewe liturgie die liturgie van die lewe meer effektief sal 

bemagtig en toerus om die impak van God se Koninkryk op hierdie wereld te vergroot. 

6.4 Die impak van die korporatiewe en individuele liturgie 

Die ondersoekveld van die navorsing fokus op die liturgie van die tempel. Daar word onderskei 

tussen korporatiewe tempel- liturgie en die liturgie van die individuele gelowige se lewe as 

tempel van die Heilige Gees. 

Die liturgie van die korporatiewe tempel dien as bemagtigingsgeleentheid vir die liturgie van die 

individuele tempel. As verteenwoordigers van God is die mens instrumenteel in die koms en die 

deurbreking van die Koninkryk. Paulus skryf dat God verheerlik moet word in alles wat die 

gelowige doen . Liturgie , of die Godverheerlikende werke van mense, is dus nie beperk tot die 

gebeure van die korporatiewe byeenkoms nie maar is eerder 'n beskrywing van die leefwyse 

van die gelowige. Die gelowige as tempel van die Heilige Gees beoefen liturgie in die speNuur 

van die sondige wereld . Liturgie moet doelbewus die transformasie van die wereld as oogmerk 

of uitkoms he. 

6.4.1 Liturgie transformeer ruimte 

Liturgie vind plaas in eerste of fisiese spasie en derde spasie waar mense met mekaar 

skouerskuur in die samelewing . Spasies beinvloed mekaar. Spasies maak 'n appel op mekaar 

175 



maar daar vind ook wedersydse bemagtiging tussen spasies plaas . Spasie het dus 'n liminale 

karakter. Die liturgiese handelinge transformeer eerste en derde spasies na 

tweede(konseptuele of verbeelde spasie) en vierde of geestelike spasie. Transformasie vind 

plaas deur die ontmoetingsgebeure tussen p(P)ersone wanneer mense bewus word van God 

se koms of geopenbaarde teenwoordigheid in hul midde. Die taak van 'n gelowige is dus om so 

deur die Heilige Gees gelei te word in sy daaglikse handel en wandel dat hy voortdurend 

potensiele ontmoetingsgeleenthede tussen God en mense identifiseer en dan as vektor die 

ontmoeting fasiliteer. Dan sal mense God se teenwoordigheid in hul omstandighede ervaar en 

aan Hom die erkenning gee wat Hom toekom. 

Gelowiges is strategies posisioneer in die verskillende ruimtes van die samelewing om 

transformasie te bewerk deur die liturgie van die tempel sodat die Koninkryk nie net 'n impak sal 

maak op die persoonlike lewens van mense nie maar ook sigbaar sal deurbreek in 

samelewingstrukture of die sogenaamde pilare van die samelewing . Die liturgie van die lewe 

informeer en impakteer weer die liturgie van die korporatiewe erediens en die korporatiewe 

erediensliturgie bemagtig die liturgie van die lewe om 'n hermeneutiese spiraal te vorm. Die een 

vloei oor in die ander as 'n onophoudelike lewe van aanbidding en gee gestalte aan 'n 

Koninkrykskultuur in die samelewing . Die effektiwiteit van die liturgie van die individuele tempel 

in die wereld berus tot 'n groot mate op die toerusting en bemagtiging van die korporatiewe 

liturgie. 

Die praksis van die individuele en korporatiewe tempel-liturgie is in die pragmatiese taak 

uiteengesit. 

6.5 Die praksis van die liturgie 

Die praksis van die liturgie beskryf die teorie en die praktyk van liturgie. Daar word onderskei 

tussen die praksis van die korporatiewe en individuele tempel-liturgie. 

6.5.1 Die praksis van die korporatiewe liturgie 

Paulus se wanneer gelowiges bymekaarkom het elkeen iets om byte dra (1 Korintiers 14:26). 

Dit impliseer dat nie net die leraar nie maar elke gelowige voorbereid na die erediens kom om 

iets by te dra. Bydraes verwys nie net na 'n fisiese bydrae wat gewoonlik as tiendes en 

offerandes beskryf word nie maar word vervat in die diversiteit van die gawes en bedieninge 

wat aan die liggaam van Christus uitgedeel en toevertrou is om ander mee op te bou . 
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In die korporatiewe liturgie word die diversiteit van die gawebediening as 'n matriks verstaan. 

Die vertikale tabelle van die matriks verteenwoordig die kommunikasie en bemagtiging van God 

deur die Heilige Gees (gawes) in en deur gelowiges. Die horisontale kommunikasie en 

aanraking en opbou van medegelowiges word deur die horisontale rye van die matriks 

voorgestel. Die kruispunt wat gevorm word beskryf die "aha"-oomblik wanneer die aangeraakte 

bewus word (tweede spasie) van God se teenwoordigheid en aanraking (vierde of geestelike 

spasie) en hy in verwondering aanbid. Wanneer gelowiges tydens die korporatiewe liturgie 

geleentheid kry om ontmoeting tussen God en mense te ervaar en bemiddel, word hulle 

daardeur toegerus en bemagtig vir die liturgie van die lewe. 

Die korporatiewe liturgie so beoefen , bied 'n veilige ruimte waar bediening of liturgie van die 

lewe gementor word. In die interpretasietaak is aangedui dat veral mentorskap, 

uitkomsgebaseerde onderwys en 'n narratiewe benadering, waardevolle bydraes lewer om die 

effektiwiteit van die korporatiewe liturgie as toerustings en bemagtigingsgeleentheid te verhoog. 

6.5.1.1 Toerusting en bemagtigingsimpak van die korporatiewe liturgie 

~ Mentorskap 

Mentorskap word in die volgende woordspel stapsgewys beskryf: 

1. Ek doen, jy kyk 

2. Ek doen, jy help 

3. Jy doen, ek help 

4. Jy doen, ek kyk 

5. Jy doen 

Die korporatiewe byeenkoms word as mentorgeleentheid verstaan wanneer mense 

persoonlik die impak van ontmoeting met God ervaar, self geleentheid kry om ontmoetings 

tussen p(P)ersone te fasiliteer deur gawebediening, en ontmoeting tussen God en 

medemense waarneem. 
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~ Narratiewe liturgie 

'n Narratiewe benadering in die korporatiewe liturgie gebaseer op die beginsels van 

uitkomsgebaseerde onderwys, bied 'n strategie waar gawebediening nie net as vaardigheid 

ontwikkel kan word om gelowiges toe te rus vir hulle taak in die wereld nie, maar bied ook 'n 

struktuur waar gelowiges hulle eie stories kan verstaan aan die hand van, en as deel van, die 

meesterverhaal van die Bybel, of God se storie. Veral persepsies oor identiteit, selfbeeld en 

wereldbeeld word hierdeur be"fnvloed. 

~ Uitkomsgebaseerde onderrig 

'n Uitkomsgebaseerde onderrig benadering bepaal eers die verwagte uitkoms voordat die 

geleentheid beplan word . Die verwagte uitkoms van die korporatiewe erediens is 'n veranderde 

lewe. Die leerervaring fokus nie net op die oordra van akademiese kennis of leerinhoud nie, 

maar benader die leergeleentheid eerder as vaardigheidsontwikkeling om kennis te 

implementeer en as leefwyse te integreer. 

6.5.2 Die praksis van die liturgie van die lewe as individuele tempel 

Die liturgie van die individuele tempel behoort nie anders te verloop as die liturgie van die 

korporatiewe tempel nie. In die liturgie van die lewe vind die vertikale en horisontale 

kommunikasie op dieselfde wyse plaas as in die korporatiewe liturgie. Die individuele gelowige 

word dan as as 'n vektor of 'n enkel tabel van 'n matriks beskryf wanneer hy, deur die werking 

van die Heilige Gees, ontmoeting tussen God en medemense bemiddel deur die 

gawebediening in die wereld. Die inwonende Heilige Gees bemagtig die gelowige om op die 

wyse God se tempel of ontmoetingsplek in die wereld te wees. Waar gelowiges in die wereld , in 

die derde spasies van die lewe, deur die werking van die Heilige Gees, ontmoetings tussen God 

en medemense fasiliteer, verander derde spasies voortdurend in tweede (veranderde denke) en 

vierde (geestelike of ontmoetingsruimte tussen God en mens) spasies. Paulus se vermaning dat 

God in alles wat die mens doen verheerlik moet word , dui aan dat daar nie onderskeid gemaak 

kan word tussen sogenaamde sakrale en profane fasette van die gelowige se lewe nie. Dit 

impliseer dat as die lewe van die gelowige nie doelbewus as Godverheerlikende liturgie geleef 

word nie, word iets of iemand anders in die plek van God gestel en verheerlik. 

As gelowiges die wereld wel sien soos God dit sien (Koninkryk) en hulle herstelde identiteit in 

Christus as indikatief verstaan, sal hulle as tempel-liggaam, hul roeping as die ambassadeurs 

en medewerkers van God (imperatief) kan vervul. 
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Verdere navorsing om die voile implikasie van die tempelmetafoor vir die liturgie te verstaan , sal 

'n groat bydrae lewer om gelowiges te bemagtig vir hulle roeping as ambassadeurs vir die 

Koninkryk. 
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