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VOORWOORD

Hierdie verhandeling is die resultaat van studies wat deur my

aangepak is oor ~ onderwerp van my eie keuse wat ek as van besondere

waarde vir vandag beskou. Na my wete le die uniekheid van hierdie

studie in die feit dat dit nie deur iemand anders behandel is of by ~

ander Universiteit ingehandig is nie.

Die studie word afgebaken as hoofsaaklik gerig op die omstandighede

binne die Afrikaanssprekende Kerke en die sogenaamde Vrye Kerke

(Engels - Free Churches), waaronder die Baptiste ingedeel word.

Die afname in kerkbywoning en algemene verval in- belangstelling in

die Kerklike lewe word aan die deur van die liturgie gele. Dit is 'n

aktualiteitsprobleem aangesien die mens die erediens as onbelangrik

en betekenisloos beleef.

Die belang van hierdie studie le op die vlak dat dit trag om beide

die moderne mens en die Kerklike strukture te verstaan. Uit hierdie

verstaan van die mens en die liturgiese gebeure, ditwat die Kerk is

en die kragte wat in die erediens werksaam is, word ~ antwoord op die

aktualiteitsprobleem voorgestel.

Waar inligting van skrywers oorgeneem is en hul eie woorde, die

argumentas i e en gedagtegang versterk, is aanha 1i ngs di rek in Enge 1s

en Nederlands aangehaal. Erkenning word aan skrywers gegee deur van

eindnotas wat aan die einde van die laaste hoofstuk geplaas is, met ~

vol1edige 1ys van bronne in die Bronne1ys gebruik te maak.

Dank word betuig aan professor N A C Heuer wat as mentor verseker het

dat die wetenskapsbeoefening op standaard gehou is; Mevrou Va1

Hibbert vir haar toegewyde tikwerk en Os. L. Lourens virtaalkundige

proeflees. Van meer belang is die dank wat aan God toekom vir insigte

wat Hy deur die eeue heen en ook vandag aan sy Kerk gee.

0000000



-ii-

UITTREKSEt

PREDIKING AS LITURGIESE GEBEURE

Die doel of belang van hierdie verhandeling sentreer om die

veronderstellingwaarvan dit uitgaan, naamlik dat die hedendaagse

Kerk met ~ aktualiteitskrisis te doen het.

Die antwoord tot die aktualiteitsprobleem waarmee die Kerk worstel

met betrekking tot die liturgie en veral die prediking word aangebied

uit 'n verstaan van die mens as eksistensiele wese in verhouding tot

die liturgiese strukture van die Kerk.

Die konklusie wat van die Bybels-teologiese antropologie afgelei

word? word op 'n vars manier toegepas om die moderne mens te verstaan.

Die begrip word uitgebrei om ook die insigte van die Sielkundige en

Maatskaplike werklikheid van die mens te beskryf. Die vraag wat

beantwoord word is:- Watis die mens vir die prediker?

Die Kerk in sy verski llende tradi sies en by monde van sy teoloe het

aanbi ddi ng oor bai e j are beoefen en beskryf. Ui t hi erd i e perspekt i ef

word aanbidding gedefinieer om prediking te kontekstualiseer. Die

Sielkunde, in verhouding tot menslike gedrag, help die prediker om

beginsels daar te stel wat as voorvereiste gestel word om aanbidding

sinvol vir die moderne mens aan te bied. Fundamenteel tot hierdie

benadering is die noodsaaklikheid om Teologiese beginsels te

formuleer wat aanbidding as Christelike en Bybelse aanbidding sal

waarborg.

Laastens word prediking as 'n liturgiese moment beskryf. Vanuit die

historiese verstaan van die prediking, is 'n definisie van prediking

daargeste 1 om ook die verhoud i ng met ander 1iturgi ese momente of

e1emente aan te dui. Di e konk 1us i e waartoe daar geraak. word is dat

aktuele prediking, as 'n eksposie van die Skrif, 'n antwoord bied op

die aktualiteitsprobleem.
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ABSTRACT

PREACHING AS A LITURGICAL EVENT

The concern of this thesis is centered in what it considers to be the

problem that the present-day Church wrestles with in its liturgical

ministry. It offers as its answer to this problem a concept of

relevance, it is, to understand man as an existential being in

relation to the liturical structures within the Church.

The conclusions which this thesis derives from a Biblical-theological

ant hropo 1ogy attempt s a fresh approach in under standi ng modern man.

Thi s understandi ng is broadened by the i nsi ghts deri ved from the

Psychological and Sociological perspectiveness of modern man's own

life. The question being answered is: What is man for the preacher?

In its variety of traditions and through its theologians the Church

throughout the ages has worshi pped and descri bed its worshi p. From

this information worship is defined so as to contextualise preaching.

Psychology in relation to human behavior, helps the preacher to

formulate principles which make worship relevant to modern man.

Fundamental to this approach has been the need to formulate

Theo 1ogi ca1 pri nci p1es as we 11, whi ch guarantee that worshi p wi 11 be

Christian and Biblically sound.

Lastly preaching as a· liturgical event is described. From the

historical understanding of the concept, preaching is defined so as

to understand the re 1ati on between preachi ng and other 1i turgi ca 1
events or elements.

The conclusion which the study arrives at is that relevant preaching

as exposition of Scripture is the answer to the problem for the
Church of being relevant to modern man.
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HOOFSTUK 1

CHRISTELIKE PREDIKING IN 'N AKTUALITEITSKRISIS

INLEIDING

Die Christelike Kerk worstel vandag met 'n aktualiteitsprobleem
1

in sy

liturgiese beoefening en in besonder met betrekking tot die prediking.

Die gevolge van hierdie aktualiteitsprobleem kan oor 'n wye spektrum

van omstandighede en gebeure gesien word. Die opkoms van die

Penteko~talisme en veral die Neo-pentekostalisme 2 het ~ besliste

noodroep van die mens aan die Kerk uitgewys. In 'n bespreking van die

nood aan aktue 1e predi ki ng 3 toon J de Kl erk aan dat di e soeke na

"di rekte openbari nge" na vore tree jui s as di e 11 suiwere genade

middels" verwaarloos word. Die bewegings bied egter nie die antwoord

op die mens se aktualiteitsnood nie. Saam met die gevestigde

Kerkgenootskappe word ~ afname in belangstelling gerapporteer, terwyl

die 'sekularisasie van die gemeenskap sulke afmetings aangeneem het

dat die Kerk in die bre~ ~ sukkelbestaan voer.

Hierdie aktualiteitsprobleem sentreer rondom die vraag oor hoe die

hei 1 wat deur God in Chri stus bewerk is, aan di e gesekul ari seerde

mens van vandag gebring kan word, sodat hierdie mens binne sy

lewenservaring en omstandighede daardeur aangespreek word.

Die probleem word veral in die kontemporere prediking daarin

gekenmerk dat predikers onder die waan verkeer dat hulle deur 'n blote

lopende kommentaar van, of oar ~ Skrifgedeelte met eksposerende

predi ki ng besi 9 is. Daar word van di e standpunt ui tgegaan dat sul ke

prediking die Woord van God aan mense bring, terwyl dit meesal slegs

die prediker se idees oor die Woord van God weerspie~l. Sulke

prediking is egter nie aktueel nie.

Di e aktua 1iteitsprob1eem word verder geaksentueer deurdat predi kers

Kerk 1i ke 1eerste 11 i ngs en Skrifgedee ltes as sede 1esse op di e mense

afdwing en dit as prediking aanbied. Hierdie sedelesse word as

absolute waardesisteme en norme, wat stiptelik en ongeag van die

persoon se omstandi ghede nagekom moet word, voorgehou. Uit di e aard

van die saak kan sulke prediking selde of ooit relevant of aktueel
wees.
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Histories gesproke worstel die Kerk van die vroegste tye reeds met

die probleem. As die apostel Paulus van die "dwaasheid van die

prediking" 4 praat word dit duidelik dat die prediking nie as wysheid

beskou is nie. Die Here Jesus Christus het egter op meesterlike wyse

sy prediking relevant en aktueel gehou deur die mens in sy situasie

op die markplein, die landerye en agter die skape te ontmoet.

Die apologetiese geskrifte van Clemens, Origenes en andere
5

toon

hoed at die vroee Kerk getrag het om die evangelie relevant en aktueel

binne sy wereld aan te bied. Die evangelie is in die denkpatrone van

die tyd verduidelik.

Die opkoms van bewegings soos die Waldense6 het die dringende

behoefte van mense om die Skrifte te verstaan in die geskiedenis van

die Kerk beklemtoon. Die mens moet in sy eie taal en met eenvoudige

verstaanbare taalgebruik deur die Skrifte in sy situasie aangespreek

word.

Luther, Calvyn en Zwingli is name wat in die Kerk onuitwisbaar sal

bly voortbestaan juis omdat hulle die aktualiteitsprobleem van

prediking en 1iturgie wou op1os.

Meer onlangse name is Karl Barth, Rudolf Bultmann, Gerhard Ebeling,

Ernest Fuchs, Jurgen Moltmann, Wolfhart Pannenberg en vele ander,7

wat gedetermi neerd gepoog het om 'n antwoord vi r di e aktua 1itei ts

probleem te vind.

Hierdie verhandeling trag om 'n antwoord vir die aktualiteitsprobleem

te vind, deur die vo1gende basiese hipotese te stel: Aktue1e

prediking is die oplossing tot die aktua1iteitsprob1eem.

2 AKTUELE PREDIKING IS DIE OPLOSSING TOT DIE AKTUALITEITSPROBLEEM

Terwyl die Kerk nog in die were1d iS J sal die oplossing tot hierdie

aktua1iteitsprob1eem a1leen ontdek word indien die Kerk met die mens,

in sy eksistensie1e werk1ikheid, erns maak. Die mens be1eef sy he1e

bestaan in die 1ig van sy omstandighede. Hierdie omstandighede sluit

beide eksterne sowel as interne faktore in. Daarom moet die mens in

sy totale bestaan verstaan word.
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Met die verstaan van die mens sal die Kerk tot 'n oplossing vir die

aktualiteitsprobleem moet werk deur oak sy eie wese wat in aanbidding

na vore tree, te begryp. Aanbidding kan nie net bloot ~ willekeurige

handeling wees, waarvan die verloop deur die giere van enkelinge

beheer word nie. Aanbidding staan baie duidelik onder beheer van

bepaalde Sielkundige- en Teologiese beginsels.

Die laaste gebied waarin die Kerk tot ~ oplossing moet kom in

antwoord op die aktualiteitsprobleem is die prediking. Wat aktuele

prediking is, moet beide verstaan en in die praktyk beoefen word, om

56 die mens se belewenis van godsdiens relevant en aktueel daar te

ste1.

Met hierdie opdrag in gedagte word hierdie studie aangebied onder die

titel: Prediking as liturgiese gebeure. Christelike prediking kan

nooit van die mens self en die Kerk as ruimte vir prediking losgemaa~

word nie. Wanneer dit gebeur beleef die mens die gestelde

aktualiteitsprobleem en tree vervreemding en wanpraktyke in.

Die volgende werkswyse sal gevolg word om die doelstelling te bereik.

In Deel I van hierdie studiestuk sal getrag word om die mens as 'n

eksistensiele wese te verstaan sodat die implikasies van menswees vir

die prediking uitgewerk kan word.

Vanuit 'n Bybels-teologiese antropologie sal konklusies op die

verstaan van die mens van toepassing gemaak word. Die mens lewer 'n

bydrae in die erediensgebeure en in besonder in die kommunikasie wat

daar plaa5vind. Hierdie 5elfde mens staan in verhoudings en word in

die erediens by verhoudings betrek. Inligting wat die mens as

eksistensiele wese beskry~ word vanuit Bybels-teologiese insigte in

Hoof5tuk 2 omskryf. In Hoofstuk 3 word die mens uit insigte van die

Sielkundige en Maatskaplike werklikheid van menswees toegelig.

Spesifi eke ei enskappe bi nne bepaa lde ouderdom5fases en werksituas i es

word uitgewys. Die omstandighede waarin die mens leef bei"nvloed sy

hele bestaan en vorm 5Y denke, bepaal sy gedrag. Die mens word

omskryf sodat prediking vir horn relevant gemaak sal word.

Oeel II definieer aanbidding sodat die prediking as liturgiese

gebeurtenis verstaan kan word en wel in die lig van hoe dit die mens

(wat in deel I beskryf is) raak en befnvloed.
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Deur ~ ondersoek na die verstaan van aanbidding deur kerklike

tradisies en teoloe, word prediking in Hoofstuk 4 gekontekstualiseer.

Konstante elemente wat deurgaans in Christelike aanbidding gehandhaaf

i~ word uitgewys en ~ definisie geformuleer.

Die moontlikheid van sielkundige beginsels waaraan aanbidding moet

voldoen word in hoofstuk 5 ondersoek. Die konklusies hiervan is dat

bepaa lde Si e1kundi ge begi nse 1sin aanbi ddi ng gehandhaaf moet word om

enigsins effektief te wees. Op die wyse sal eietydse sielkundige

behoeftes van die mens ontmoet en prediking aktueel gemaak word.

Hoofstuk 6 formuleer die Teologiese beginsels wat aanbidding beheer.

God en mens moet in die regte perspektief tot mekaar gestel word. Die

erediensgebeure moet sinvol die mens en God bymekaar bring. Die

Teologiese beginsels word omskryf en as noodsaaklik vir die oplossing

van die aktualiteitsprobleem aangebied.

In Deel III word prediking omskryf in ~ poging om dit vir die mens en

die Kerk in die bree aktueel te maak.

Vanuit ~ basiese Teologiese feit, naamlik dat God Homself as ~

sprekende God geopenbaar het, word die begrip prediking soos verstaan

uit ~ Bybelse en historiese oogpunt omskryf om dan s6 tot ~ definisie

van aktuele prediking te kom. Hierdie definisie word in hoofstuk 7

geformuleer om in hoofstuk 8 dit in perspektief met ander liturgiese

gebeure te verstaan. Die onderlinge verhoudinge tussen die liturgiese

momente word uitgewys sodat die moderne mens die erediens as sinvol
kan beleef.

Op hierdie wyse word aktuele prediking as antwoord vir die

aktualiteitsprobleem daar gestel. Met hierdie hipotese kan die Kerk

sy sending in die Naam van die Here Jesus Christus volbring.

Prediking sal weer die dinamiese rol wat dit in die verlede gehad het

herwin en die moderne mens tot betekenisvolle godsdiens lei.

0000000



DEEL I

PREDIKING - D{E MENS AS DEELNEMER IN DIE LITURGIESE GEBEURE

Indien die prediking enigsins aktueel moet wee~ sal die prediker die

mens as eksistensiele wese moet begryp. In hierdie deel van die

studiestuk word die mens vanuit die Bybels-teologiese antropologie en

die sielkundige en maatskaplike werklikheid beskryf om s6 die

implikasies daarvan vir die prediking uit te werk.

Die vraag wat beantwoord moet word is: Wat is die mens?
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HOOFSTUK 2

BYBELS-TEOLOGIESE ANTROPOLOGIE EN DIE IMPLIKASIES

DAARVAN VIR DIE PREDIKING

1 INLEID ING

Die Bybels-teologiese antropologie is reeds met akkuraatheid vasgele

en gedebatteer.

Daar kan beswaarl i k op RudoIf Bultmann 1 se konkl us i es aangaande di e

Bybelse beskrywing van die mens verbeter word. Hy staan egter nie

sonder kritiek nie 5005 Donald Guthrie 2, wat self waardevolle insigte

bespreek, uitwys. Hierdie lys kan uitgebrei word om name 5005 George

Ladd 3, A Davidson4, J DurandS, en andere in te sluit6. In my eie

denke is hierdie besinning en uitsprake korrek en kan ek geen verdere

insigte tot hierdie debat byvoeg nie. Om egter hier bloot die bekende

stel,linge na te praat en te herhaal sal geen doel dien nie. In

hierdie hoofstuk word getrag om die bovermelde Bybels-teologiese

antropologiese gegewens in die lig van die prediking op ~ vars manier

toe te pas. Daar moet ~ antwoord gevind word op die vraag: Wat is die

mens in Bybels-teologiese perspektief vir die prediker? Die antwoord

op die vraag sal die kritiek van die kommunikasie-wetenskap teen die

prediking 7 in ag moet neem, terwyl dit erns maak met die mens se

belewingswereld en veral die "hoe" van belewenis. Gp die wyse word

daar getrag om ~ vars toepassing van wat deur Bybels-teologiese

antropologie vasgele is, in die 1ig van die prediking, te maak.

Die prediker moet besef dat die mens sonder simbole geen kommunikasie

ervaar nie. Daarom moet die gebruik van simbo1e in die prediking

verstaan word - of dit nou gesproke woorde, gebare of gesigsuit

drukkings of wat ook al is.

Met reg kan gevra word: wat is simbole? Bevan8 indentifiseer twee

gebruike vir simbole in die godsdienstige sin: Die voorwerp, geluid

of hande 1i ng verteenwoord i 9 i etswaarvan di e dee 1nemers of hoorders

reeds di rekte kenni s het. In di e ander gebrui k van simbo 1e

verteenwoordig die simbool, of dra dit inligting oor van dit wat

gesimbo1iseer word, wat nie deur die deelnemers of hoorders besit

word nie.
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Dit is onomwonde dUldelik dat verskillende voorwerpe, geluide,

woorde, musiek en klokke ingespan word om bepaalde godsdienstige

reaksies te ontlok. Van kardinale belang is egter dat simbole in

godsdiens gebruik word om inligting aan die mens oor te dra wat nie

in normale ondervinding aan horn bekend is nie9. Bevan bespreek dan

ook in sy boek hoed at hoogte, tyd, lig en gees as simbole die mens

inlig oor God, en die mens se belewenis van godsdiens bei"nvloed en

veroorsaak. Dit is asof die gebruik van die begrippe insigte ten

opsigte van God se andersheid lO oordra en bekendmaak.

As die prediker verstaan dat simbole duidelik ingespan kan en moet

word, bring die bogenoemde feite die gei"nteresseerde prediker by die

mitologiese verstaan van godsdiens. Dit is dat godsdiens die "storie"

verte 1 wat aan die 1ewe beteken is gee,· want 'n 1ewe wat ge

"demythologized" is, soos Rudolf Bultmann en andere probeer doen, het

geen' betekenis nie. Daarom moet die "storie ll vertel word. Dit sal die

prediker loon om ag te gee op Joseph Campbell se konklusies oor die

funksies van mite in sy "The Masks of God llll
• Die volgende vier

funksies van mite word genoem:-

(a) Die mite bewerk en ondersteun die gewaarwording van diepe

respek en bewondering voor die mistieke werklikheid van 'n

bo-wereldse Wese. In die lig van hierdie vrees en bewondering

ervaar die mens On toename in emosionele, sielkundige en selfs

fisiese krag wat nie andersins ontlok sal word nie.

(b) Die "storie" verduidelik die grootheid van die geskapenheid,

die kosmos. Vrae soos: Waar kom alles vandaan? Waarheen is die

wereld op weg? word beantwoord. Doel en betekenis word gegee.

(c) Sosiaal word die mens 'n plek aangewys waar hy hoort. Die

mite skryf die persoon toe aan ~ groep, gee hom identiteit. Van

Israel is gese dat hulle "kinders van die verbond" is. Sonder

hierdie "behoort ll ervaring staar die mens absolute vereensaming

in die gesig.

(d) Die laaste funksie wat Campbell aan die mite toedig, is dat

dit die mens iets van homself leer. ~ Sielkundige indentifikasie

van wat" EK" is, dit is, self- i den t if i kas i e • 'n Per soon 1eer

watter betekenis hy of sy as individu aan die lewe gee.
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Met hierdie agtergrond in gedagte kan die Bybe1s-teologiese

antropo10gie van nader bekyk word.

Di t is egter nodi 9 om daarop te wys dat Bybe 1se uitsprake aangaande

die mens deeglik in ag geneem moet word om te bepaa1 hoe die mens as

deelnemer aan die 1iturgiese gebeure gesien moet word. Hierdie

siening van die mens sal dan ook die uiteindelike definiering van die

prediking sterk befnvloed.

Die bespreking van die onderstaande Bybelse beskrywing van die mens

sal telkens in die 1ig van die prediking omskryf word.

2 WAT IS DIE MENS IN BYBELS-TEOLOGIESE PERSPEKTIEF VIR DIE PREDIKER?

-DIE ·MENS IS LIGGAAM

Wanneer Rudo If Bu ltmann 12 di e onderstaande argument voer, oortui 9 hy

die leser dat die mens nie 'n liggaam besit nie, maar liggaam IS.

Hierdeur wil hy dan ook saam met andere13 verduidelik dat die apostel

Paulus die begrip "soma" gebruik om aan te toon dat die mens instaat

is om homse1f die mikpunt van sy eie aksies te maak. Die mens staan

dus in verhouding tot homself, hy belewe homself as "EK,,14. Paulus

gebruik "liggaam" om die mens as eenheidswese wat sy bestaan be1ewe,

uit te druk:

"The only human exi stence there is - even in the

sphere of spirit - is somatic existence; but the use

of soma as 'form' or 'shape' is un-Pauline. This is at

once apparent when certain important statements are

considered. \~hen Paul warns, 'let not sin therefore

reign in your mortal soma' (Rom. 6:12), or when he

exhorts the Romans 'to present your somata as 1i vi ng

sacrifices, holy and acceptable to God' (Rom. 12:1),

it is clear that I soma' does not mean 'body form', nor

just 'body' either, but that by 'body' he means the

whole person."

In prediking moet die feit van menswees die prediker dwing om die

persone in die erediens in hulle totale menswees te sien. Die mens

kan nie aan die dia10og 15 tussen God en mens in die prediking

deelneem as dit nie met die mens in sy situasie verband hou nie.
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Uit hierdie verstaan van die mens sal die prediker kennis moet neem

van die onderstaande werklikhede:

2.1 Die fisiese werklikheid

Die mens wat in die erediens teenwoordig is, is daar as gevolg

van 'n vrye wi lsbesluit. Daarom moet daar 'n bepaalde respek vir

sy fisiese belewenis wees. In die kommunikasieproses van die

dialoog tussen God en mens in die prediking lewer die mens 'n

belangrike bydrae tot die proses. Merril Abbey16 bespreek die

volgende belangrike feite in verband met die mens as ontvanger

van die boodskap.Hierdie feite beinvloed die kommunikasieproses.

(a) Die mens kom met sy eie vermoens om te luister, om

sleutelgedagtes in die kommunikasie te begryp en die situasie

met andere te deel.

(b) Die mens kom met sy eie gesindhede soos belangstelling,

openheid, antagonisme, verveeldheid, ensovoorts na die

Erediens-gebeure.

(c) Die mens bring sy eie kennis van die onderwerp onder

bespreking, betekenisse van woorde en simbole of die gebrek

daaraan.

(d) Die mens is deel van 'n spesifieke sosiale sisteem met

betrekking tot groepe waarvan hy deel is, en dH beinvloed sy

deelname.

(e) Die mens lewe in 'n wyer kulturele sisteem en word daardeur

gekondisioneer, sod at ook di§ feit ~ invloed op hom het.

Naas die bostaande lys van feite wat individue in die

kommunikasieproses bybring, bespreek Abbey ook die behoeftes van

mense as een van die mees belangrik faktore wat die prediker in

ag moet neem17 .

Behoeftes (Engels = needs) van mense is absoluut bepalend in

enige kommunikasieproses. Sonder kennis van die universele

behoeftes, die algemene kommunikasiebehoeftes en moontlike
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spesifieke behoeftes18 het die prediking by voorbaat misluk en

die mens in die proses verloor.

Fourie gebruik Maslow

universele behoeftes van

dan ook bewustelik met

voorberei .

se hierargie van behoeftes 19 om die

die mens te bepaal. Elke prediker moet

hi erd i e behoeftes in gedagte 'n preek

p~,,~\~\<J N~
Op die eerste vlak plaas Maslow die fisiologiese behoeftes, wat

as noodsaaklik vir oorlewing en fisiese gesondheid nodig is. As

voorbeelde kan voedsel en seksuele behoeftes genoem word.

N~ ~ ~CA-~.f\
Die tweede vlak staan in verband met behoeftes aan sekuriteit

waarin dit gaan om beskerming teen bedreiginge. Hierdie

behoeftevlak verskil van mens tot mens en word bepaal deur

persoonlikheid, geslag, ouderdom, kultuur en vorige ondervinding.

~~~ ~~
As derde vlak van behoeftes plaas Maslow die mens se sosiale

behoeftes. Di t staan in verb and met die men s se aanbaarbaarhei d

vir ander mense, om aan groepe te behoort en as individu vriende

te maak en met eiesoortige persone te affillieer.

'n Vierde vlak van behoeft~d met die individu self

geassosieer, nl. die e~behOefteS. Die mens het 'n goeie en

sterk selfbeeld nodig om effekti ef te fungeer. Verskille tussen

mense moet erken en gerespekteer word.

Die laaste vlak van universele behoeftes wat Maslow identifiseer

is die self-aktualiseringsbehoeftes van die mens. Dit gaan hier

om die mens se strewe na volheid (Engels - wholeness), om te

skep, om die maksimum potensiaal van die individu uit te bring~

Fourie omskryf dan ook verder die dringende nood dat persone in

kommunikasie die algemene kommunikasiebehoeftes van mense moet

respekteer. Sy waarskuwing dat bogenoemde indeling die

kommunikasieproses oorvereenvoudig, moet in gedagte gehou word. 20

Di e men s het wat a1gemene kommuni kas i ebehoeftes aanbetref

behoefte aan feitelike inligting. Dit sluit inligting in oor en
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in verb and met opvoedkundige kennis 5005 reels, regulasies en

wette, prosedure met betrekking tot organisasies, individue, die

weer ens. Emosionele behoeftes word in baie konserwatiewe

kerkgenootskape gefgnoreer, terwyl mense ~ dringende behoefte

het om te weet dat hulle geliefd is, waardeer en bewonder word.

Onder emosionele behoeftes word ook sake soos patriotisme,

10jaliteit, skuld, vreugde en haat ingedeel waarvoor die mens

geleentheid en wee moet vind sodat die emosies tot uitdrukking

kan kom. Vermaaklikheidsbehoeftes is die volgende kategorie wat

Fourie noem. Die mens het behoefte aan vermaak. Die massamedia

benut die feit deeglik om in produksie te bly. Jongmense is meer

tot ligte, onrealistiese vermaak geneig terwyl ouer persone meer

ernstige, realistiese vermaak verkies. Die behoefte om

gemotiveer te word, word volgens Fourie dikwels oor die hoof

gesien. Mense wil dat hulle deur hulle leiers en voorgangers

gemotiveer word. Die mens se estetiese behoefte wat deur kuns

bevredig word, word veral wat die beeldende kunste betref

hardkoppig deur die meeste protestant se Kerkgenootskappe

teengestaan. Die prediker sal goed doen as hy die argitektoniese

skoonheid van geboue en ander kunste benut om die Evangelie

boodskap te kommuni keer. Di e 1aaste kategori e wat Fouri e

bespreek is die ideologiese behoefte van die mens. Die mens vind

die dwi ngende behoefte om saam met eendersdenkendes te vergader

om leerstel1ings en geloofsoortuigings te versterk. Merril

Abbey2l brei di e 1ys verder uit om di e behoeftes van erkenni ng,

teenwoordigheid, terapie, hoop en andere in te sluit.

Indien die prediking hierdie fisiese werklikheid van die mens se

behoeftes en menslike bydrae tot kommunikasie erken en in ag

neem sal dit beslis 'n hele reeks van vraagstukke wat tot die

aktualiteitsprobleem aanleiding gee, uitskakel. Die mens staan

in verhouding tot homself, IS liggaam en beleef ~ fisiese

werklikheid. Die ontkenning van hierdie feit lei tot die

degradering van die mens tot ~ blote hoorder, ~ toeskouer in die

erediens. Hiersonder kan die dialoog tussen God en mens nooit

tot uiting kom nie.

2.2 Die emosionele werklikheid

Alle gelowiges deel in die bediening van die Vader en die Seun
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deur die Hei1ige Gees. 22 Dit sluit diens in 5005 getuienis met

betrekking tot die evange1ie, om siekes te besoek, barmartig

heidsdiens ensovoorts. Terwy1 alle Christene tot dissipe1skap en

daarom ook tot navo1ging van die Here Jesus Christus wat diens

betref. geroep is, is slegs enkelinge tot die besondere geordende

bediening geroep.

Thomas Oden toon aan dat daar 'n duidelike nuansverskil tussen

die bediening van leke en geordende ampte is. 23 Die geordende

word deur die Kerk afgesonder en met gesagsmandaat gestuur om ~

bepaalde bediening te vervul. Oden praat van: "The Ordination

Charge".24 Hierdie bediening sentreer rondom die primere opdrag

om te preek.

Die gemeente verwag dus dat die prediker vir hulle sal preek .

. Daar is 'n emosionele ingesteldheid wat aan die prediking 'n

bepaa1de gesag en toegang verleen by hulle wat in die erediens

saamkom. Vanuit hierdie ingesteldheid vind die prediking ~ goeie

en bruikbare aanknopingspunt om die Godbepaalde doel van die

Skrifte 25 te bereik.

26Wanneer Joseph F Newton aan die hand van 'n voorbeeld die

besondere amp van die prediker verduidelik, word daar lig op die

emosionele ingesteldheid ten opsigte van prediking gewerp.

Newton maak van Lucas van Leyden, ~ vroe~ Nederlandse skilder se

skildery met die titel "Die Preek", gebruik. Hierin word die

binnekant van 'n kerkgebou tydens die prediking uitgebeeld. Die

prediker is duidelik baie ernstig en dringend in sy pleidooi,

tog heers daar ~ belangeloosheid by die vergaderde gemeente. Die

kloof tussen prediker en gemeente noop Newton om navraag te doen

oar die redes hiervoor. Is dit omdat die prediker met verstarde

leerstelling of onrelevante mistisisme wat niks met die

vraagstukke van die mense te doen het nie, besig is?

Newton kom tot di e konk 1us i e dat pred i ki ng ten spyte van bai e

tekortkomi nge, 'n sakrament is. 27 Di e per soon wat as predi ker

optree is in 'n skeppende amp.
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"The test of any sermon, is not its eloquence, not its

learning, nor yet its artistry, but the regenerative

note that is in it, conveyi ng the 1i vi ng word of God

to the living men, through a tender truimphant,

ministrant 10ve.,,28

Die vraag wat hieruit ontstaan, is of Van Leyden se ski1dery ook

die emosionele werklikheid van die hederidaagse preek skilder?

Daar is sekerlik min persone wat negatief op die vraag kan

antwoord. Tog is dit nodig dat die prediking, soos die prediker

in die skildery, sal voortgaan om te preek terwyl die mens se

beleweniswerklikheid . voortdurend aangespreek word. Die kansel

sal weer tussen die mense moet staan en die mens as emosionele

wese wat binne bepaalde omstandighede lewe erken.

Die prediker moet die emosionele werklikheid van kalender en

spesifieke gebeure wat die mens befnvloed raaksien en bedien.

Sulke omstandighede vra dat die Bybel aan die mens bepaalde

riglyne en troos moet bied. Die moderne samelewing met probleme

soos vereensaming, depressie en spanning, bied die geleentheid

om God se antwoorde op vrae aan die gemeente te bied. Die

prediker moet dus voortdurend ~ preek met die oog op die

hoorders maak. Harry Emerson Fosdick wat as prediker sy naam

verewig het, maak diestelling:

"There is not hi ng that peop 1e are so interested in as

themselves, their own problems, and the way to solve
them. ,,29

Indien die predikers van ons tyd die mens se emosionele

werklikheid erken en in ag neem sal die mens in die erediens tot

belangstelling en meelewing, gelei word. Die mens is liggaam en

beleef onwillekeuring en noodwendig 'n bepaa1de emosionele

werklikheid. Die dialoog tussen God en mens kan alleen tot reg

kam indien die prediking oak die emasionele gesteldheid van die

mens benut.

Die konklusie wat uit bostaande bespreking na yore tree) is dat die

somatiese feit van menswees, die mens as 'n per soon voorstel wat 'n

bepaalde verhouding met homself handhaaf. Hierdie verhouding word
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beide fisies en emosioneel ervaar. Die mens kan in vrede 6f onvrede

met homself staan. Hy kan homself beheer of hy kan beheer verloor. Hy

kan in hierdie verhouding met God versoen wees of nie. 30 In die

prediking moet die mens as liggaam (somata), as totale wese in ag

geneem word. Indien die prediker die feit ignoreer, sal die individu

die erediens bloot as toeskouer bywoon en dit nie as deelnemende

vennoot belewe nie.

3 WAr IS DIE MENS IN BYBELS-TEOLOGIESE PERSPEKTIEF VIR DIE PREDIKER?

In die voorafgaande bespreking is die praktiese implikasies van die

mens se liggaamservaring van uit ~ Bybels-teologiese perspektief

beskryf. Die perspektief moet ook verder gevoer word want die mens

het oak ~ geestelike ervaringswerklikheid wat die prediker raak.

DIE MENS IS GEES

In die predikingsgebeure maet van die mens as geestelike (ruach,

pneuma) wese kennis geneem word. Weereens maet dit beklemtoon word

dat die mens nie 'n gees besit nie, maar wel gees is. Hierdie

standpunt stem ooreen met beide die Ou en Nuwe Testamentiese gebruik

van die begrip as dit na dii menslike gees verwys.3l

George Ladd help om die praktiese implikasie van die mens as gees te

identifiseer. In sy omskrywing van die betekenis van I Kor. 2:11 kom

hy tot die volgende konklusie:-

"This seem to be a psychological statement that is

universal in its application. Pneuma is used here of

man's self-awareness or self-consciousness. Although

Paul does not affirm it, it follows logically that

because all men are pneumata, they are capable of

enjoying a distinctive relationship to each other.

Furthermore, because God too is pneuma, the human

pneuma is the 'organ which receives the Spirit of

God.' It is because man possesses pneuma that he is

capable of being related to God.,,32

Kriti ek kan teenoor Bu ltmann uitgespreek word met

beskouing dat siel en gees as sinonieme verstaan moet word.



-20-

toon aan dat die begrip (gees) baie duidelik die nie-materiele van

menswees aandui. Ladd in bogenoemde aanhaling sluit aan by die

argumentasie, naamlik dat "gees" gebruik word om die mens se

nie-fisiese belewens te verduidelik.

Die mens is dus omdat hy gees is 'n se lfbewuste, willende wese wat in

verhouding tot God en ander mense staan. Hierdie besonderse

eienskappe moet deur die prediker in ag geneem word sodat die mens as

deelnemer in die preekgebeure erken sal word.

3.1 Die Mens as selfbewuste persoon:

Die mens van beide die Bybelse milieu en vandag is van homself

en die wereld waarin hy lewe bewus. Die invloede van die

kerklike lewe, politieke \voelinge, ekonomiese druk of voorspoed,

word as 'n werklikheid belewe. As individu word hy gedwing om

. bepaald standpunt in te neem, optrede te formuleer en

daadwerklik op te tree.

Dit sal die prediker loon om in die verband kennis te neem dat

die mens se onderbewuste On groot aandeel in sy selfbewussyn

1 N . 34 h . t d k .spee. avorslng et ge oon at onsepte soos argetlpes,

simbole en die kollektiewe onbewuste, in die nie-dominerende

regterhemisfeer van die brein ervaar word. Deur in die prediking

slegs op die verbale, wat deur die linkerhemisfeer van die brein

beheer word te konsentreer, laat die mens in die erediens

onvolledig en dikwels onaangeraak.

Carl Jung 35 1E~ klem daarop dat beide die linker- en regter

hemisfere op gebalanseerde wyse (holistic) in terapie in ag

geneem moet word. Hierdie feit geld ewe belangrik vir die

prediking. Omdat die funksies van die regterhemisfeer moeilik

deur die logiesgerigte, egobewuste, linkerhemisfeer geformuleer

of verwoord word, word argetipes en simbole as misterieus of

"gees telik,,36 ervaar. Dit is dan ook duidelik dat die mens

voortdurend strewe na ~ balans tussen die bewuste (links

dominerend) en die onbewuste (regs dominerend) om 'n gei'nte

greerde menswees-ervaring daar te stel.



- 21-

Hy ontwikkel verder in sy teorieformulering die beginsel van

teenoorgesteldes wat hy in terme van basiese gesindhede
37

. d' f k' 38 d'(attitudes) van sielkundige tlpes en le un Sles van le

bewuste beskryf.

Om die totale mens in die prediking te bedien sal die prediker

die basiese gesindheidstipes van die mens in ag moet neem. 39 Die

introvert is ~ nie-uitgaande persoon, in homself gekeerd en

subjekt i ef eerder as objekti ef geri g. Hi erteenoor is di e

ekstrovert 'n uitgaande persoon wat maklik in 'n gegewe situasie

aanpas. 40 Di t is van be 1ang om op te 1et dat Jung aandui dat

individue eienskappe van albei hierdie tipes toon en alleen op

grond van die dominerende eienskappe in die individu getipeer

kan word. 41 Di t beteken dat di e domi nerende ei enskappe

bewustelik en die ander onbewustelik ervaar word. Die

'kompensasie van die dominerende eienskappe word in die onbewuste

gevind, maar wanneer te veel psigiese energie (libido)42 in die

dominerende bewuste gebruik word, moet daar noodwendig skadelike

energie in die onbewuste vrygestel word.

Prediking wat nie versigtig met die inligting omgaan nie sal

eerder skadelik as positief of opbouend wees. Indien die

prediking nie spesifiek relevant en met die persoon se besondere

vrae bemoeienis maak nie, sal hy prediking as onbelangrik en 'n

vermorsing van tyd beskou. In 1974 merk James Boice op dat

prediking die belangstelling van die gemeente verloor het. 43

Hierdie situasie het intens vererger juis omdat die prediking

die mens as selfbewuste wese wat sy omgewing en tyd belewe, nie

raaksien nie. Die prediking sal radikaal moet kennis neem van

die mens as ~ selfbewuste wese, en ~ op die hele persoonlikheid

van die mens ~ appel maak.

Uit die ontwikkeling van die verstaan van die mens moet die

prediking hom as ~ willende persoon erken.

3.2 Die mens as willende persoon:

Die bostaande stelling maak erns van die mens as gees en daarom

moet die prediking die bedoeling daarvan begryp. Die mens wat

die erediens meemaak is ~ willende persoon wat bepaalde
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doelstellings en/of ideale nastreef. Omdat hy gees i~ het hy die

vermoe om doelstellings te formuleer en daarvoor 'te lewe. Die

individu strewe na sin in die lewe. Dit is dan ook rondom die

feit dat Victor Frankl sy Logoterapie formuleer.
44

(Die

onderwerp sal in die volgende hoofstuk verder uitgewerk word.)

Die prediking wat die feit uit die oog verloor is tot ondergang

gedoem. Die moderne lev'Je met sy vele aanbiedinge van gemak,

plesier, welvaart, swaarkry, armoede en eensaamheid sal eise aan

die inhoud van die prediking stel. Die mens se strewe (sy wi 1)

na gemak, plesier en welvaart; sy strewe weg van swaarkry,

armoede en eensaamheid, moet in die prediking aangemoedig of

ontmoedig en gekorrigeer word.

Hierdie Bybels-Teologiese feit lei die huidige bespreking verder

om die mens ook as ~ verhoudingswese te omskryf.

3 3 0 , h d' 45. le mens as ver ou lngswese:

Omdat die mens gees is kan hy in verhoudings betrokke raak.

Sonder hierdie verhoudings word die mens as ~ vereensaamde

per soon 'n probleem vir homself en vir ander mense in die

samelewing. Hierdie verhoudingsaspek van menswees het duidelik

drie dimensies, naamlik:-

3.3.1 Die mens se verhouding met ander mense:

Die mens ondervind ~ ernstige behoefte tot saamwees en

behoort aan On groep. 46 In di e skeppi ngsbeskrywi ng in

Genesis 1 & 2 is dit duidelik dat God die mensdom, in Adam

en Eva verpersoonlik, vir mekaar geskape het. En se God ook

in Genenis 2:18:-

"Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal

vir hom iemand maak wat hom kan help. Sy gelyke."

Met hierdie wisselwerking tussen mense, wat alleen

betekenisvol kan wees indien dit ~ dialogiese karakter

aanneem, word die menslike lewe sin- en waardevol. 47

Die mens het mense nodig en daarom sal die prediking ook

die mens as 'n verhoudingswese met ander mense in ag moet

neem. Hierdie verhoudings moet in die prediking tot sy

maksimum bevrediging en betekenis aangemoedig en beskryf
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word. Die mens moet beide die voorskriftelike en genot van

goeie tussenmenslike verhoudinge uit die prediking leer om

tot ware menswaardigheid gelei te word.

Di e men s staan egter ook in verhoud i ng met sy omgewi ng en

dit sal in die volgende onderafdeling van die werkstuk

nader toegelig word.

3.3.2 Die mens se verhouding met sy omgewing:

Ons word deur die skeppingsverhaal van Genesis & 2

daaraan herinner dat die mens bepaald in 'n versorgende

verhouding tot sy omgewing moet staan. 48 In prediking moet

die dimensie van menswees nie nagelaat word nie. Die mens

as geskapene het sy ontstaan in di ese lfde skeppi ngsgebeure

as die res van die skepping. Terwyl hy deel is van die

wereld, is die wereld aan horn gegee om van te lewe, dit te

bewerk en daaroor te heers. Die mens se heerskap oor die

wereld staan in verband met beide sy uniekheid deur God se

besondere skeppingsaktiwiteit met die mens bo die res van

die skepping en God se opdrag aan horn om te heers.

Dit is in hierdie sin dat die prediking aan die mens sy

baasskap en verantwoordelikheid moet tuisbring. Die mens

kan homself nie van sy omgewing losmaak en nog voortbestaan

nie.

Die laaste verhoudingsdimensie wat in die prediking tot sy

reg moet kom, is dat die mens oak in 'n bepaalde verhouding

tot God staan.

3.3.3 Die mens se verhouding met God:

Die Genesis 2 gebeure beskryf verder dat die mens in 'n

verhoudingslewe met God geskape is. Die dialogiese beginsel

word gehandhaaf. Wanneer hierdie verhouding verbreek

word,49 sterf50 die mens, is hy geestelik dood. Die herstel

van- die verhouding, die versterking en opbouing daarvan is

dan ook die oogmerk van die prediking. Die prediking slaan

die bal in geheel mis as dit nie bydra tot die daarstelling

van ~ herstelde verhouding met God nie.
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In die lig van hierdie feit moet die prediking tot beide

gelowige en ongelowiges gerig word.

Die mens staan in verhouding tot God in 6f 'n geloofsaan

vaarde werklikheid 6f die verwerping van die evangelie. Die

mens is gees en kan daarom as verhoudi ngswese deur

prediking tot ~ dinamiese wandel met God gelei word.

Opsommend, kan dus gese word dat die mens as gees

"lives in his intentionality his pursuit of some

purpose, his willing and knowing (psyche, pneuma).

Thi s state of 1i vi ng toward some goal, havi ng some

attitude, willing something and knowing something,

belongs to man's nature and in itself is neither good

or bad. The goal toward whi ch one's 1i fe is ori ented

is left still undetermined in the mere ontological

structure of some orientation or other; but this

structure (which for Paul is, of course, the gift of

the life-giving Creator) offers the possibility of

choosing one's goal, of deciding for good or evil, for

or against God.,,5l

Hierdie mens word voar gepreek en moet in die preekgebeure

sinvol betrek word.

4. SAMEVATTEND

Uit die vaorgaande bespreking van die Bybels-antropologiese insigte

is opgemerk dat die prediking erns moet maak met beide die Bybelse

begrip en moderne insigte van die mens. Prediking kan nie relevant

vir die mens wees indien dit die mens self ontken nie.

Daar is opgelet dat die mens liggaam is met die verstaan daarvan as

sou die persoon in verhouding tot homself staan. Die mens kan homself

die objek van sy eie aksies maak, hy beleef homself as "ek".

Verder is die mens as gees omskryf wat van hom 'n selfbewuste,
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wi llende persoon wat in verhouding m.et ander mense, sy omgewing en

met God staan, voorstel. Hierdie vars toepassing ten opsigte van

insigte oar die mens word nou verder uitgewerk uit 'n sielkundige en

maatskaplike perspektief.

Met hierdie inligting tot die prediker se beskikking word die mens as

eksistensiele wese verstaan en kan die mens in sy totale

bestaanswerklikheid tot deelname in die erediensgebring word.

Die prediking sal hierdie gegewens in ag moet neem om die mens

enigsins by die predikingsgebeure sinvol te betrek. Prediking wat die

mens erken sal nie bloat "koue" leerstellige inligting deurgee nie,

maar die mens in sy eksistensialistiese werklikheid bedien.

---00000---



HOOFSTUK 3

SIELKUNDIGE EN MAATSKAPLIKE WERKLIKHEID VAN DIE MENS EN
DIE IMPLIKASIES DAARVAN VIR DIE PREOIKING

INlEIDING

Vanuit die voorafgaande argumentasie, naamlik dat die mens gees is,

is daar groeiende getuienis dat die prediking nie tred hou met die

mens in sy belewenis van die werklikheid nie. Die mens· in sy

vermo~ns, beperkinge en sy eksistensialistiese bestaan word in ~

groot mate oor die hoof gesien. Hoe hy dink en leef het 'n bepalende

invloed op sy verstaan van en geloof in godsdiens.

Die prediking sal moet kennis neem van hoe die mens uit die

sielkundige en maatskaplike perspektief omskryf word. Weereens sal

daar getrag word om ~ vars benadering uit die reeds bekende

kon~lusiesl te maak terwyl noodsaaklike inligting oorsigtelik

weergegee word. Die implikasie vir die prediking sal telkens uitgelig

en beklemtoon word.

Die vraag waarop 'n antwoord gevind moet word bly steeds: wat is die

mens? Die Bybels-Teologiese insigte is vasgele en hou word die

sielkundige en maatskaplike implikasies uitgewerk. Hierdeur kan die

prediking die moderne mens begryp om horn tot sinvolle deelname indie

erediens te motiveer.

2 WAT IS DIE t~ENS VANUIT 'N SIELKUNDIGE PERSPEKTIEF VIR DIE
PREDIKER?

Uit die aard van die saak word uiteenlopende beskryWings van die mens

gegee. Daar is denkrigtings wat baie duidelik godsdiens as afwykende

gedrag 2 beskryf terwyl ander dit as 'n be 1angri ke element in lIgesondell
persone beskou. 3

Wat is die mens? Uit sielkundige oogpunt word die volgende konklusies

bespreek met 'n toepassing vir die prediking om dit relevant in die
liturgiese gebeure voor te stel:-

2.1 DIE MENS IS OOK 'N GEESTELIKE WESE

Om onder hierdie opskrif die sielkundige werklikheid van die mens
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te omskryf moet daar vanuit. die studieveld komponente verkry

word wat hierdie stelling onderskraag.

In sy werk as psigiater en neuroloog het Victor Frank1 4 tot die

konklusie gekom dat die mens nie slegs 'n biologiese en

psigososiale kompleksiteit nie, maar ook gees is. Hy het op

oortuigende wyse aangetoon dat die Psigo-analistiese teorie 'n

duidelike leemte laat deur nie die mens as ~ geestelike wese te

erken nie. Vir horn is dit belangrik om nie die mens se wil tot

sin en betekenis as simptoom van neurose te sien nie. Dit is vir

Frankl die normale neiging van die mens om tot volheid, tot

volle waarde te kom. Vir hom kan die mens betekenis en sin in sy

1ewe ervaar deur "skeppende waardes" na te streef, dit is, om 'n

taak te verrig.

Frankl se "eksperimentele waardes" stel die mens instaat om dit

wat goed, waar en mooi is, te be 1ewe. Van groter be 1ang is egter

sy "ges i ndhei dswaardes" wat hy op bri 1jante wyse uitwerk.

Hierdeur help hy die mens om selfs in lyding en swaarkry sin en

betekenis in die lewe te ervaar. 5

Dit is baie duidelik dat hierdie kontemporere sielkundige

siening van die mens 'n rol aan die godsdiens, en daarom ook aan

die prediking toedig wat slegs as 'n uitdaging aanvaar kan word.

In die mens se selfbewuste belewenis van homself word sy gewete

deur sy godsdiens die stem van God wat horn aanspreek. 6

Di e predi ki ng is dan ook in besonder 'n Godgegewe wyse waarop Hy

"aan die woord kom"? en die mens aanspreek om betekenis en sin

aan sy lewe te gee. Deur Frankl se eksistensialistiese 8 analise

te vol~ kan die prediker sien hoedat hy betekenis en sin vir die

lewe, lyding, werk en liefde kan uitwerk.

Die feit dat logoterapie onstaan het is in sigself 'n

vingerwysing dat die Kerk in besonder in die prediking sy taak

versuim het. Hi erdi e geskrif is 'n p1ei dooi dat predi ki ng weer

die prominente plek sal verkry wat deur God daaraan gegee is.

Meer nog, dat die prediking die mens as geestelike wese sal

erken en by die predikingsgebeure betrek deur sin en betekenis

aan die menslike lewe te gee.
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Dit het die implikasie dat die prediker die mens, in sy

emosionele en sin-gewende behoefte baie meer moet leer ken.

Hierna kan die Bybel in prediking aan die behoeftes voorsien.

Mense verski 1 egterook

1ewen sfase en dit sa 1 oak

uitoefen. Daarom sal sulke

geneem moet word?

van mekaar in hulle verskillende

'n besliste invloed op die prediking

verskille ook vir die pr~diking in ag

2.2 DIE MENS IS DAARBY 'N ONTWIKKELENDE WESE

Die ontwikkelingsielkunde het uit vele navorsing en waarnemings

die mens se ontwikkeling in groot detail beskryf. Dit wil egter

voorkom asof die Kerk slegs op beperkte wyse hiervan kennis

geneem het. In alledaagse prediking word mense wat 'n erediens

bywoon as 'n homogene groep hanteer, terwyl di t dui de 1i k is dat

persone oor 'n baie wye spektrum van ouderdomsfases in die

erediens saamkom. Slegs ~ beperkte aantal persone sal daarom die

prediking kan meemaak.

Alhoewel daar in sommige eredienste 'n IIkinderboodskap " asdeel

van die liturgiese gebeure ingewerk word) is dit onmoontlik dat

die persone wat onder die ouderdom van agt jaar die erediens

bywoon, by die spesifieke prediking baat sal vind. Dit is waar

dat kinders van onder agt jaar die erediens moet bywoon om

waardering en aptyt vir die erediens te ontwikkel, maar dit is

slegs wanneer die prediking spesifiek tot hulle gerig word dat

hulle voordeel daaruit sal put. Hulle godsdienssin is onderhewig

aan dit wat deur hulle gesien kan word. Oit is egosentries en

afhanklik van wat hulle in hulle ouers waarneem. Oit is passief

en oppervlakkig. Hulle kan nie abstrakte denke verwerk of

verstaan nie. Hulle lewe in 'n verbeelding wereld van fantasie.

Die dissipline van eredienste bywoon le egter die fondament wat

in latere ontwikkelingstadia benut kan word.

Die onderstaande bespreking van die bekende ontwi kkel ingsfases

word slegs in bre~ kategori~ aangebied met die wete dat ~

deegliker verdeling moontlik en selfs wenslik is. In prediking

moet die beperkings en vermoens van die mens onthou word - 'n

feit wat baie min predikers in ag neem wanneer hul ~ preek maak.
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2.2.1 Die ouderdomsfase van 8 tot 9 jaar:

Die persoon wat binne die ouderdomsfase leef sal deur die

gemiddelde preekgebeure min of gladnie geraak word nie. 'n

Prediker kan egter op subtiele wyse die mens deur die

predi ki ng berei k deur na di e spes ifi eke veranderi nge wat

plaasvind en hoe die mens dink en leef op te let.

Die kind wat hierdie ouderdom bereik ondergaan ~ belangrike

verandering, naamlik dat hulle baie meer realisties en

feitelik begin optree. Van die groep se Bijlsma: 9

"Een van de in het oog lopende, verschuivingen is een

wending naar een seker realisme. De fantasie wereld

van vroeger wordt aan strengere regels van

'werklikheid' gebonden. Het spel met lewenlose dingen,

die als 'bezield' werden beskouwd, maakt allengs

plaats voor een grotere belangstelling in

speelkameraadjes."

afhanklik van

Hulle besef hul

Hierdie kind

voorgangers en

is baie

ouers.

die voorbeeld van

afhanklikheid en

onvermoe om all een oor di e weg te kom en wi 1 daarom ouers

en voorgangers behaag. Hulle is baie vatbaar vir konkrete

feite maar daar moet opgelet word dat daar van diepere

religieuse belewinge welnlg sprake is. Die jong kind

aanvaar sy opvoeder se geloof sonder kritiek. 10

In die prediking moet getrag word om die groep in te sluit

en mee 1ewi ngte verseker. Deur konkrete feite wat dui de 1i k

in eenvoudige taal gei'llustreer is, oar te dra sal hulle

ook die erediens belewe. Die feit dat hulle graag met 'n

held identifiseer bied die geleentheid om Bybelse karakters

soos Daniel, Dawid, Christus en andere se etiese optrede by

die kind aan te moedig. Dit is egter van groot belang dat

predikers sal besef dat hulle nie in elke preekgeleentheid

die groep sal kan bedien nie.

2.2.2 Die ouderdomsfase 10 tot 12 jaar (Puerale fase):

Die mens wat hierdie lewensfase beleef kan ook, net soos
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die bogenoemde groep, maklik deur die prediking oor die

hoof gesien word. Ook wat hulle betref, moet die prediker

spesiaal kennis neem van hulle spanninge en vermoens,

behoeftes en beperkinge.

11Die f ase, ook bekend as die Puera1e fase word gekenmerk

deur ~ besliste belewenis van onafhanklikheid. Hy is

krities met 'n oorweldigende sin vir wetmatige en formele

verklarings. Daar is ~ ernstige soeke na sekuriteit in

homself wat dikwels teleurstel.

Dit is duidelik dat hierdie mens met baie vrae12 worstel

wat deur die prediking beantwoord kan word, en hy moet

daarom in die predikingsgebeure ingesluit word. Spesifieke

interpretasie aan die groep tydens prediking salop hulle

betrokkenheid wys en tot meelewing aanmoedig.

2.2.3 Die ouderdoms fase 13 tot 22 jaar (Adolessent):

Die meeste kerkgenootskappe rapporteer ~ afname in

belangstelling by mense in die later helfte van hierdie

ouderdomsfase. Ten minste een van die redes is dat hierdie

mense hulleself na jare van Sondagskool onderrig onbetrokke

voel. Die prediking spreek hulle behoeftesen vrae nie aan

nie omdat die prediker nie met hulle spesifieke

omstandighede bekend is nie. Die prediker moet ook met die

mens in die prediking bemoeienis maak.

In die algemeen gesproke is die adolessent baie sensitief

vir sy sosiale omgewing 13 en is sy motiveringstruktuur baie

keer verwarrend. Stormagtige aktiwiteite word met passiewe

leegleery afgewissel. Baie keer is hy ten opsigte van sy

rolle, taak en verantwoordelikhede verward. Aangename

verrassings en skokkende teleurste11ing volg mekaar in 'n

onvoorspelbare reelmaat op.

As gevolg van die onsekerheid moet die mens wat homself in

die ouderdomsfase bevind deur die prediking tot

volwassenheid begelei word. Godsdiens neem 'n belangrike

plek in die lewe van die adolessent in en help hom om die

betekenis en waarde van die lewe te begryp.
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Dit gee horn 'n besef van waardes, van persoon 1i ke

verhoudinge en verpligtinge, lei tot die vorming van hoe

ideale van onselfsugtige diens en help die adolessent in

die verkryging van selfbeheersing en selfdissipline. In 'n

vergelyking tussen die Godsbegrip van die jonger kind en

die adolessent se Zuck et al 14 oar navorsingsresultate dat

die jonger kind aan God hoofsaaklik in terme van grootheid,

alwetenheid, alomteenwoordigheid, skepping, krag en

geregtigheid, dink. In teenstelling hiermee dink die

ado 1es sent aan God in 'n ba i e meer per soon 1i ke wyse:

Vaderskap, Verlosser en Here met liefde, vertroue, twyfel

en vrees as abstrakte denke is prominent by die adolessent

teenwoordig. Die subjektiewe ervaring van godsdiens is

belangrik vir die adolessent. Dit is die ideale tydperk

waarin bekering en daadwerklike inskakeling in die

gemeentelewe moontlik is.

My waarnemingis dat die groep in prediking bloot ignoreer

word. In onbillike veralgemening word hulle of as kinders

of as volwassenes beskou. Prediking sal die mens in sy

spesifieke nood in die dialoog met God moet saamneem.

2.2.4 Die ouderdomsfase 23 tot 40 jaar (Jong volwassene):

Die proses van vervreemding waarna in die voorafgaande

perikoop verwys is en in die laat adolessent begin, word 'n

wesenlike werklikheid vir die groter meerderheid van mense

in die lewensfase. Om hierdie persone enigsins by die

Kerklike lewe te betrek sal die prediker met simpatie en

begrip van hulle spesifieke omstandighede kennis moet neem.

In hierdie tydperk ontdek die meeste mense hulle volle

potensiaal. 15 Hierdie seHkennis word deur die toets van

die werklikheid versterk en die persoon fungeer

selfstandig. Dit word gekenmerk deur ambi sieuse strewe na

ideale. Onafhanklikheid en die hoogs moontlike posisie in

die werk- en/of sportsfeer is sterk motiverende faktore.

Godsdiens word baiekeer as 'n rem$koen gesien en iets om,

wanneer nodig, te gebruik. In die tyd sal die persoon
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heelwaarskynlik in die huwelik tree, kinders word in die

gesin gebore en die Kerk is bloot 'n goeie verwysingskontak

indien ~ getuigskrif benodig word.

Hierdie persone word ook nie deur hedendaagse prediking

bedien nie. Dit is sekerlik een van die redes waarom die

ouderdomsgroep in kleiner verteenwoordigende getalle in die

erediens voorkom. Prediking moet hierdie mens doelbewus

erken en bedien.

2.2.5 Die oudomdomsfase 41 tot 55 jaar (Middeljarige):

Myns insiens is hierdie groep die primere teikengroep van

kontemporere prediking. Justin Pikunas se opsommend van
hierdie ouderdoms groep:-16

"Middle adulthood encompasses the years of greatest

achievement in occupational roles. These are generally

the most producti ve and sati sfyi ng years of a persons

life economically, socially, and in many other

aspects. Se 1f-confi dence and the sence of competence

reaches a peak".

Hulle is mense wat in hulle werksituasie gevestig is. Hulle

het heelwaarskynlik 'n eie woonplek en belewe godsdiens as

"werklikheid," wat deel van hulle algemene sekuriteit is.

Hulle is betroubaar en ondersteun die gemeente daadwerklik,

met die meeste leiers van die gemeente uit hierdie groep. ~

Woord van waarskuwing is hier van pas, naamlik dat die
middeljarige hie ten koste van ander groepe deur die
prediking bedien moet word nie.

2.2.6 Die ouderdomsfase 56 tot 65 (Senior jare):

In die senior jare beleef die mens die kerk as 'n bron van

sekuriteit en moet prediking hierdie mense nie verloor nie.

Die prediker moet oplet watter spesifieke behoeftes in

beide die emosionele en fisiese vlak van hulle menswees is.
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Dit is On tydperk van voorbereiding vir aftrede waarin die

individu in besonder moet kennis neem van wat Douglas

Kimmel 17 die gebeurtenis, die status en die proses van

aftrede noem.

Die prediking moet dan ook die mens met Bybelse sekuriteite

bedien en aantoon hoe daar in die afgetrede staat gelewe en

"gewerk" kanword . Die groep van mense kan 'n hoe pei 1 van

kognitiewe aktiwiteit handhaaf18 indien hulle intellektueel

en kultureel aktief is. Daarom sal prediking die mens in

hierdie spesifieke nood moet ontmoet.

2.2.7 Die ouderdomsfase 66 tot sterwe (Bejaarde):

As gevolg van fisiese ineenstorting en swak gesondheid word

mense in die ouderdomsgroep al hoe meer van die kerk en

sakelewing gelsoleer. Prediking moet ook hierdie mens

bedi en. Omdat hi erdi e groep se ki nders getroud en/of uit

die huis is, hulle werkloopbaan voHooi is en die dood 'n

werlikheid waarmee hulle voortdurend worstel, is die soeke

na sekuriteit van di e groot ste behoeftes. Vereensami ng en

gebrek aan versorging maak hierdie mense 'n hulpbehoewende

groep.

Die kenmerkende eienskap van die fase is die algemene

agteruitgang 19 wat plaasvind. Fisies en psigies kan die

persoon nie die pas van 'n moderne wereld handhaaf nie. In

baie gevalle is die erediens een van die weinige sosiale

byeenkomste wat die bejaarde bywoon. Daarom moet die

prediking ook spesifiek in die mens se behoefte voorsien.

In opsomming moet die opmerking gemaak word datdie mens in sy

onderskei e ouderdomsfases mi n of geen baat by di e predi ki ng sal

vind indien die prediking horn nie telkens spesifiek op sy vlak

bereik nie. Die prediking moet weer na die mens kyk en oplet dat

sy vermoeens en beperkinge ook sielkundig verb and met sy

spesifieke ouderdom hou.
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Die werk van die Ontwikkelingsielkunde help die prediking om

waarderi ng vi r di e men sin sy besondere ouderdomsfase te kry.

Mense ontwi kke 1 en verander voortdurend en di e predi ker wat di e

feit in ag neem lei hulle tot meelewing.

Die mens is egter ook 'n denkende wese wat korporeel die mense

van ~ bepaalde omgewing en of kultuur se hele idee van godsdiens

bei'nvloed.

2.3. DIE MENS IS VERDER 'N DENKENDE WESE

~ Verdere insig wat uit die sielkundige studieveld aan die

onderwerp onder bespreking gegee word, is dat die mens ook 'n

denkende wese is. Hy beleef 'n algemene denkpatroon wat by die

prediker bekend moet wees.

-Die suggestie wat deurgaans in die studie gehandhaaf word, is

dat prediking die mens in ag moet neem. Forsyth 20 maak met reg

daarop aanspraak dat die Kerk en in besonder prediking ~

bepaalde afstand van die mens moet behou. Die prediking moet die

mens konfronteer en uitdaag om die evangelie van die Here Jesus

Christus te aanvaar. Die eise en aansprake van die evangelie

moet onafgewater gestel word.

Nou is dit ook duidelik dat die prediking nie onoordee1kundig

1eerstellings en eise aan die mens kan stel wat hy nie kan

begryp ni e. Daarom moet di e men s ook as 'n denkende wese, 'n

persoon wat bepaald saam met andere denkpatrone handhaaf wat eie

aan sy tyd en omstandighede is, gesienword.

Die vraag is

denkpatrone vir

Watson 21 aandui

watter algemene, sielkundig. identifiseerbare

die prediker vandag van belang is? Soos wat

kan die volgende denkpatrone uitgewys word:-

Daar is 'n duide1ike gesindheid van apatie, 'n gevoellose

onbetrokkenheid by mense teenwoordig. Die mens het die wil om

betrokke te raak, verloor. Verder word die mens in sy se1fsug en

d h .d' d 22 d d' - .ver orwen el In son e, eur le apatle tot verdere verval

aangemoedig. Dit is dan ook geen verrassing dat skuldgevoelens ~

kenmerkende probleem van die tyd is nie. 23
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Die mens word deur sy ~ewete24 gekonfronteer en laat horn

skuldbelaai en hulpbehoewend. S6 'n bestaan gee aanleiding tot

die sindroom van ons tyd - angs. 25 Die simptome hiervan is 'n

planlose bestaan waarin die mens van dag tot dag lewe en homself

in die massas wil verloor sander om verantwoordelikhede te
. ft·· 26,aanvaar. Hierdie algehele frustrasie bnng 'n ana lSlsme, n

selfbejammering en selfhaat 27 voort, wat in geweld en neuroses

tot uiting kom.

Hierdie sielkundige profiel van die hedendaagse mens mag nie

deur die prediking gefgnoreer word nie. Dit is menswees vandag!

In opsomming word daar tot die volgende konklusies geraak:

indien die prediking die mens as geestelike wese er ken sal daar

apart van die meer fisiese klem ook aandag aan die filosofie,

sin en betekeni s van menswees gegee moet word. Di e bekende fei t

dat die mens in sy bepaalde ontwikkelingsfases bepaalde

behoeftes, vermoens en beperkings het, word tans duidelik deur

die prediking gefgnoreer.

Mense word as gevolg van die nalatigheid deur die Kerk verloor.

Die enigste oplossing is die konklusie wat uit die bespreking

voortvloei, naamlik dat die prediking ook by die heersende

denkpatrone en gesi ndhede moet aans 1uit. Bybe1se antwoorde en

oplossings moet vir die mens in sy lewensbestaan aangebied word.

3 WAT IS DIE MENS VANUIT 'N MAATSKAPLIKE PERSPEKTIEF VIR DIE

PREDIKER?

Nadat insigte die mens vanuit die Bybelse- en sielkindige oogpunte op

~ vars manier vir die prediking toegepas is, moet die mens oak in sy

maatskap 1i ke omstandi ghede beskryf word. Verskei e maatskap 1i ke

aangeleenthede bei"nvloed die mens in sy leefwyse en verstaan van sy

omstandighede. Die Behavioristiese skoo1 28 in sielkundige denke

bevind dan oak dat die motivering tot gedrag van buite die mens uit

sy omgewing kom.

Die wereld waarin die mens leef moet deur die prediker begryp word om

die mens tot meelewing te lei. Die volgende ervaring van die wereld

waarin hy leef is dominerend kenmerkend van die huidige eeu.



-36-

3.1 DIE MENS LEEF IN IN GEfNDUSTRIALISEERDE SAMELEWING

Om di e men 5 te verstaan 5005 wat hy sy maatskap 1i ke werk 1i khei d

beleef, moet die aandag daarop gevestig word dat hierdie mens

homself in ~ gefndustrialiseerde samelewing bevind.

Sekularisasie is ~ feit van die moderne lewe. Die feit dat

godsdiens aanvanklik die middelpunt van die menslike bestaan

ingeneem het, het plek gemaak vir die bevryde mens: selfdenkend,

selfstandig en onafhanklik. Die Kerkgebou wat aanvanklik in die

middel van die dorp, met sy prominente grootte die sentrale punt

van die dorp se aktiwiteite was, word vandag simbolies verswelg

deur die wolkekrabbers en besigheids-georienteerde gemeenskap.

Vir die groter meerderheid van mense is godsdienstige waardes,

gesindhede en aksies eerder van marginale as sentrale belang. 29

C A Peursen, aangehaa 1 deur Harvey cox 30 , beskryf sekul ari sas i e

as die bevryding van die mens van tradisionele godsdienstige en

mistiese beheer. Die mens het homself losgemaak van godsdiens en

die kontrole daarvan op sy lewe en denke afgeskud. Die probleem

wat hieruit na yore tree, is dat die mens homself nou onder die

beheer van 'n ander "god" en "godsdiens" bevind: die industrie

het nou sy "god" geword wat hom tot diens dwing.

"Feit is dat hierdie magsmiddele - wetenskap, tegniek

en organisasie - met hul relatiewe selfstandigheid,

hul aan ons ervaring opdring as absoluut. Dit lyk asof

hul outonoom opereer, hoewe 1 hul ni ks beteken sonder

die mens. (Wat vermag die rekenaar sonder menslike

programmering?) Maar verder blyk dit dat baie

ingenieurs, wetenskaplikes en bedryfsleiers die

selfstandigheid wat hul aan hulself toeskryf

projekteer in hul magsmi dde 1. So onstaan 'n bo-

persoon 1i ke mag waarvan sy wet as onaantasbare

maatstaf aangedui staan. Met hierdie verabsolutering

word die wetenskap, tegniek en organisasie verhef tot

sommige van die belangrikste afgode in ons eeu.,,31

Die industrie of werkgewer is nou die "god" wat die bestaan van



- 37-

die mens dikteer. Dit voorsien in die mens se behoefte na

lewensmiddele en eis van hom om 'n bepaalde hoeveelheid tyd aan

die werkgewer af te staan - gewoonlik die beste tyd van 'n

per soon se daglewe. Die werkgewer bepaal ook die sosiale stand

van die werker deur ontspanningsfasiliteite en ander sosiale

middele soos behuising, vryetyd ensovoorts te voorsien en te

beheer. Selfs vir sy gesondheid is die persoon van die werkgewer

deur mediese hulpskemas afhanklik. Hy vind dit moeilik om sy

afhanklikheid van God te belewe aangesien die werkgewer daardie

funksie vervul.

In die prediking moet daar in besonder van hierdie mens kennis

geneem \vord. Daar word bereken dat 90% Blankes, 80% Kleurlinge

en 50% Swartes by die jaar 2000 in Suid-Afrikaanse stede sal

woon. 32 Alhoewel die Kerk aan die probleme aandag gegee het,33

is daar nog geen bevred i gende antwoord ni e op di e yraag: Hoe

bed i en di e Kerk die i ndustri el e men s effekt i ef? Daarom sal di e

prediking in besonder die mens in sy wereld moet aanspreek en in

die dialoog met God lei.

Voortvloeiend uit die voorafgaande, moet die prediking ook die

mens as werksmens binne sy bepaalde werksituasie ken. Enkele

belangrike sake moet in die verband deur die prediking in ag

geneem word:

3.1.1. Algemene ekonomiese stand:

Dit is van kardinale belang dat daar in prediking ~

duidelike begrip vir die mens in nood sal wees. Wanneer die

algemene ekonomiese stand in die land van so 'n aard is dat

persone bedreigd voel, sal daar in die prediking ook met

betrekking tot die saak meelewing, troos en. onderrigting

moet wees. Sulke tye word deur 'n toename in misdaad,

selfmoorde en egskeidings gekenmerk. Hierdie mens verkeer

in nood en moet in die predikingsgebeure opgeneem word.

oit is egter ni e net in a1gemene si n dat di e i ndustri el e

samelewing die mens onder druk plaas nie, maar in sy

menssituasie beleef die mens ~ bepaalde stresbedreiging.



-38-

3.1.2 Die individu en die stresbedreiging van die werksituasie:

Die prediker wat die gefndustraliseerde mens in sy

werks ituas i e wi 1 verstaan) moet op 1et dat daar 'n bepaa1de

stresbedrei gi ng, gekoppe 1 aan bree ouderdomsfases, di e mens

l
A 34op sy werksroete voor e.

Die onderstaande omskrywing moet telkens met die oog op die

verstaan van die mens vir prediking interpreteer word:-

(a) Die jong werker: (20 tot 40 jaar) - Hierdie groep

deurloop In negatiewe sin ~ paar stadia, wat as volg

beskryf kan word. Die aanvanklike stadium is een van

entoesiasme waarin hoe ideale en onrealistiese verwagtinge

die lewe kenmerk. Die per soon se lewe is werkgeorienteer en

die motief om homself te "bewys" stu die persoon voort.

Die menslike strewe na homeostase inisieer die volgende

stadium van stagnasie. Hiertydens word vrae gevra oor die

nut van alles. Indien die persoon nie aanpas nie volg die

frustasiestadium waarin die persoon met 'n lae selfbeeld,

magteloos en moedeloos na die volgende stadium oorbeweeg.

Tydens die apatie-stadium maak die persoon homself van alle

verantwoordelikheid 105.

In prediking kan die mens in sy negatiewe spiraal gestuit

word. 5y menswaardigheid, hoop vir die toekoms en

verantwoordelikheid in sy werksituasie is die basiese

elemente wat deur prediking aan horn oorgedra kan word.

Die volgende bree fase wat 'n werker betree bring ook 'n

volgende stresbedreiging in sig:

(b) Die middeljarige werk: (40 tot 55 jaar):- Die

middeljarige werker wat nie van die voorafgaande fase se

negatiewe spiraal posifief kan verwerk nie, sal 'n volgende

bedreiging in die gesig staar. Hy sal allerhande vrae oor

sy werk en persoonlike lewe begin vra. Daar ontstaan 'n

"nou-of-nooi t" benaderi ng omdat hy besef dat hy op 'n



-39-

keerpunt in sy lewe gekom het. Die gebruik van alkohol neem

toe, terwyl mans hulle vroue verlaat en sy fantasie in sy

werk uit1eef.

Hierdie mens vra begrip en simpatie van mense om horn heen

en die gemeente kan so ~ persoon opneem om lewensgemeenskap

aan te moedig. In hierdie proses van pastorale sorg speel

die prediking 'n belangrike terapeutiese rol vir beide die

gemeente en die werker.

(c) Die senior werker: (55 tot 65 jaar) - Volgens Professor

Heuer het hierdie werker op verskeie gebiede besondere

begrip nodig. Wat sy liggaamlike gesondheid betref het die

persoon 'n kritieke stadium bereik: sy reaksietyd het in

verhouding tot spierkrag en uithouvermoe afgeneem. 5y

persoonlike ambisie moet ten alle koste bereik word terwyl

angs vir hom ~ ernstige bedreiging is.

Die prediking moet die werksmens in sy nood en behoefte, in

sy besondere stresbedreiging tot deelname in die

preekgebeure 1ei, vrae antwoord en sekuri tei t aanbi ed. Di e

werksituasie van die mens vra in besonder dat prediking nie

net op die ou wee voortgaan nie. Dit moet die mens se vrae

en spanning ken en 'n Bybelse antwoord bied. Zielhuis stel

as inleiding tot sy boek -die volgende vrae:-

"Als ik Zondag in de kerk zit, voel ik dan dat het om

mi j gaat? Overkomt het me we 1 zo mi dden onder mi jn

werk dat er i neens een woord mi j te bi nnen schi et van

de preek van zondag en dat i k dan weer voorui t kan

midden in de afdeling waarin ik werk?,,35

Die probleem van hierdie vrae moet aan die deur van

prediking gele word. Voel die persoon tydens die erediens

of dit WEL om hom gaan? Miller 36 stel dit dat die mens van

"homo faber" na "homa technicus", van ontwerper wat van

begin tot einde die werk aanpak en voltooi, na slegs 'n rat

in die masjienerie van die groot fabriek, degradeer is.

Prediking kan en moet sin en betekenis aan die mens se lewe

bied.
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3.2 'N ONSEKER, ONSTABIELE WeRELD IS DIE OMGEWING WAARBINNE DIE
MODERNE MENS HOMSELF BEVIND

As die Kerk na redes soek waarom die moderne mens homself van

die gemeenskapslewe onttrek en losmaak sal die onseker en

onstabiele wereld waarin hy homself bevind, deel van die

antwoord wees. Hierdie verstaan van die mens is dringend

noodsaaklik vir die prediking ten einde hom effektief te bedien.

Die onderstaande beskrywing van die mens in die situasie lei die

prediker tot begrip:

As gevolg van die ontkenning van die individu in die samelewing

deurdat hy in die massas verdwyn, gee dit aanleiding tot

eensaamheid, verveeldheid en vervreemding wat duidelik die

1 d ld . 37 I d' l' hO t ttee aar e van gewe lS. n le 19 lervan en en spye van

die hoe peil van tegnologiese ontwikkeling in kommunikasie,

ondervind mense 'n ineenstorting van persoonlike kommunikasie.

Daar is weinig of geen gemeenskapsbetrokkenheid nie terwyl die

mees basiese bousteen van ~ gemeenskap, die huwelik, steeds

verbrokkel. 38

Oit is die mens wat in die prediking ontmoet word, wat weer

ge 1eer moet word dat hy as i ndi vi du en per soon in ei e reg deur

God as waardevol en van unieke betekenis geag word. 39 Sin en

betekenis salop die wyse deur die prediking oorgedra word.

3.3 DIE MENS BELEEF SY EIE BEPAALOE KULTUUR AS OOMINERENO IN SY
BESTAAN

Die mens wat in die erediens vergader, staan nie los van sy

besondere kulturele en/of sub-kulturele agtergrond nie. Dit is

hieruit duidelik dat die begrip "genade" verskillend aangebied

moet word. Vir ~ groep fabrieksblankes, van wie primer produksie

vereis word en waar 'n per soon "niks-vir-niks en 'n bietjie vir 'n

tiekie" kry, sal die aanbieding anders wees as vir 'n groep

Basoeto's vir wie onderlinge verhoudings goddelike reaksie in

werking ste1 40 en waar die armste persoon genade moet ontvang. ~
Preek sal verskillend vir 'n groep teologiese studerte as vir 'n

groep alkoholiste in ~ SANRA-kliniek aangebied word.
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Kultuur moet dus deur die prediking in ag geneem word om die

mens in sy bepaalde agtergrond te verstaan en sy verstaansvermoe

tot deelname in te span. Die apostel Paulus 41 het hierdie

beginsel in sy prediking gehandhaaf.

Elke menslike samelewing, hoe klein of groot ookal het 'n unieke

en kenmerkende wyse van optrede wat onderskeibaar van ander

groepe is. 42 Daar is egter ook die moderne tendense wat Miller43

die "mass culture", noem. Hierdeur beionvloed verskillende

kulture mekaar, nie tot deelname nie, maar slegs as toeskouers.

Die mens word gedwing om .dit wat betekenis gee slegs as ~

toeskouer en nie as ~ deelnemer nie te ervaar. Prediking sal die

mens moet herorienteer tot deelname sodat ware sin sy lewe sal

rig.

Die mens se kulturele agtergrond maak hom iemand wat ook met sy

land identifiseer. Reinhold Niebuhr gee die volgende inter

pretasie van die verskynsel:

"Unquestionable there is an alloy of protected selfinterest

in patriotic altruism. The man in the street, with his lust

for power and prestige thwarted by his own limitations and

the necessities of social life, projects his ego upon his

nation and indulges his anarchic lusts vicariously,,44

Hierdie mens is die persoon wat in die erediens deur die

prediking in ~ lewendige dialoog met die lewende God betrek moet

word. Alleen as die prediking erns maak met die mens in sy

kulturele en sub-kulturele agtergrond kan dit in die gestelde

doel slaag. Ook die maatskaplike profiel van die hedendaagse

mens wat deur die prediking bedien word kan nie deur die

prediker ignoreer word nie. Dit is menswees vandag!

Opsommend kan die konklusies as volg saamgevat word: Die

gerndustra 1i seerde en geseku 1ari seerde gemeenskap ste1 die men s

as selfstandige en onafhanklike wese voor terwyl hy onder 'n

ander "god", die industrie, se beheer staan. Die werksituasie

dra by tot 'n algemene stresbedreiging wat vererger word deur die

onsekere en onstabiele wereld waarin die individu homself
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bevind. Geweld motiveer steeds die negatiewe spiraal van

een saamhei d, vervreemd i ng en de- stabi 1iteit. Terwyl kultuur en

patriotisme betekenis en sin-gewend is, word die mens in die

moderne w~reld deur ~ universalisme tot onbetrokkenheid

gemotiveer. Die prediking moet nie bewys lewer dat God in die

eerste eeu teenwoordig was nie, MAAR OAT HY IN DIE HUIDIGE EEU

TEENWOORDIG I5!45

4. 5AMEVATTEND.

Prediking sal uit insigte uit beide die 5ielkundige en Maatskaplike

perspekt i ewe verkry 'n bevredi gende s imbo 1estruktuur wat die mi sti eke

inhoud van Godsdiens daarstel, aan die mens moet bied. Dit sal as

vooropgestelde doelstelling die gemeenskap en individu tot die

intieme belewenis van menswees moet lei. Dit sal die mens bring op

die 'plek om die kragtige psigiese energie in homself te benut.

Prediking moet beide die rasionele en onderbewuste vlakke van die

mens; beide die krag van bestaan en sinvolle betekenis benut om die

mens tot volwaardige mensheid te lei. Dit sal verlede en hede, mite

en werklikheid, simbool en bestaan met mekaar in verband bring. 46

In die inleiding tot hierdie studie is die aktualiteitsprobleem

waarmee die kerk worstel genoem. Die antwoord tot die oplossing van

die probleem l~ daarin dat die mens in sy totale bestaan verstaan

word.

In hierdie eerste deel het ons die vraag: Wat is die mens vir die

prediker? beantwoord. In die lig van begrip wat verkry is moet die.
liturgiese gebeure en hoe dit die mens raak, ondersoek word.

--00000--



DEEL II

PREDIKING - LITURGIE5E GEBEURE EN HOE DIT DIE MENS RAAK

In die stadium van hierdie studie is dit duidelik dat prediking tot

ondergang gedoem is as dit nie erns met die mens as 'n deelnemende

vennoot in die dialoog met God maak nie. Die mens in sy eksisten

sialistiese werklikheid sal alleen by die prediking baat vind as sy

vrae en lewenservaring verstaan en ontmoet word.

In die lig van hierdie besef sal die liturgiese gebeure as ~ raamwerk

waarbinne die prediking plaasvind,omskryf word deur 'n definisie vir

aanbidding te vind om die prediking te kontekstualiseer. Wanneer die

prediking binne die liturgie begryp is, sal die moontlikheid van 'n

sielkunde van aanbidding ondersoek word. So kan die liturgiese

gebeure en veral die prediking die moderne mens help en tot ~

sinv91le lewe begelei. Vanuit insigte op die wyse verkry moet die

moontlikheid na basiese teologiese beginsels wat aanbidding en

prediking reel en beheer ondersoek word.

0000000
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DEFINleRING VAN AANBIDDING OM PREDIKING TE KONTEKSTUALISEER

INLEIDING

Om ~ oplossing vir die aktualiteitsprobleem in die Kerk se liturgiese

beoefening te vind, moet die mens in sy eksistensialistiese

werklikheid geken word. Deel I van hierdie werkstuk het die moderne

mens beskryf sodat die prediker hom eksistensialisties kan leer ken

en verstaan.

Di e aktua1iteitsprob1eem moet egter ook uit di e 1i turgi ese gebrui ke

van die Kerk verstaan word sodat aanpassings, waar nodig, gemaak kan

word. Die prediker moet aanbidding en die rol van prediking daarin

begryp. Daarom ste1 hi erd i e hoofstuk die ei s dat aanbi ddi ng

gedefinieer moet word om die konteks van prediking te omskryf.

Die begrip Liturgie word afgelei van die Nuwe Testamentiese Griekse

woord - leitourgia1 wat oorspronklik in 'n politiek-staatsregtelike

begrip "vo lkdiens" aangedui het. Dit toon dus kultiese diens aan.

Dit is opmerklik dat die Septuaginta die tabernakeldiens en

afgodediens met die begrip omskryf. 2 Ook in die Nuwe Testament word

die Tabernakeldiens 3 en die priester se diens in die tempe1 4 met die

woord aangedui. Dit kry ook ~ eskatologiese gerigtheid as dit na die

ewigdurende priesterlike diens van Christus in die hemelse tempel

Wys.5 Dit is eers later dat dit die betekenis van die erediensgebeure

verkry. In die Didache en Clemensbrief6 word liturgie in die tipies

kerklike sin gebruik, naamlik om die leiding en diens van voorgangers

aan te dui.

Om egter hierdie liturgiese gebeure wat algemeen as "aan bidding"

bekend staan te definieer is uiters moeilik. Die Bybel gee ook geen

sistematiese verduideliking vir die liturgiese gebeure nie. Uit die

aard van die Christelike aanbidding kan aanbidding ervaar word?, maar

is definisies altyd onvoldoende.

Dit is opmerklik dat verskeie benaderings tot die studie van liturgie

moontlik is.
8

Ondersoeke toon dat die liturgie vanuit die historiese
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vakke as voorloper van teo1ogie aangedui staan. Studie is ook vanuit

die Etiese en Antropo1ogiese oogpunte aangepak. Die konklusie wat

Cri chtan formu1 eer1

9 is dat aanbi ddi ng waardevo 1 en 'n se lfstandi ge

p1ek in die menslike 1ewe moet he en nie aan vrees, byge100f of

magiese inv10ede toegeskryf kan word nie.

In 'n poging om tot 'n definierende beskrywing van aanbidding te kom

sal hierdie hoofstuk die kerk1ike benadering tot, en die konstante

e1emente in aanbidding omskryf om dan ~ definisie te formu1eer.

Hierin sal die kontekstua1isering van prediking uitgewys word.

2 EVALUASIE VAN KERKLIKE EN TEOLOGIESE BENADERINGS TOT AANBIODING

'n Eva1uasie van kerk1ike en teo1ogiese benaderings tot aanbidding is

nodig om uiteinde1ik tot ~ definisie van aanbidding te kom.

A C' Barnard 10 identifiseer vyf basiese benaderings in die byna 20

eeue van kerk1ike tradisie. "Tradisie" moet gesien word in die

breedste sin van di e woord, naam1 i k die ekumen i ese en ware verstaan

van die Kerk in verb and met aanbidding. 11

Die onderstaande bespreking toon hoed at die Kerk oor vele jare

aanbidding toegepas en beoefen het:-

2.1 AANBIDOING AS IN DRAMA GESIEN

Die eerste benadering wat bespreek word, is die siening van die

erediens as 'n drama. Die hei lsgebeure word dramaties voorgestel.

In die Oosters-Ortodokse Kerke word die ver10ssingsgeskiedeni s

as 'n drama deur die voorgangers tydens die erediens uitgebeeld.

Di e per soon wat di e eredi ens bywoon is. naas di e voorgangers

slegs ~ toeskouer van wie verwag word om die gebeure met pieteit

waar te neem.

Aanbi ddi ng vanuit di e benaderi ng gesi en, 1aat di e mens met geen

eise op sy lewe nie behalwe om die erediens by te woon. Dit bied

geen interpretasie van huidige vrae waarmee die individu worste1

nie. Die prediking word dus 'n dramateks wat min begrip

(verstaan) van die mens vereis.
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2.2 AANBIDDING AS 'N WET

Hieronder word die siening omskryf waarin aanbidding op grand

van wetmatige gebeure gegrond is.

Vanuit die Rooms Kato1ieke siening word besondere k1em ge1e op

die wetmatigheid, naam1ik dat bepaalde hande1inge en woorde van

die priester die teenwoordigheid van Christus bewerk. Hierin

word die offer van Christus b1oed1oos herhaal wat as ~ offer van

die mens aan die Here aangebied word. Die prediking geskied in

die 1ig van die wetmatigheid. Dit word vanuit die agtergrond dat

Christus deur transubstansie in die gemeente se midde is, as

onderrig en evange1ie aangebied.

Aanbidding vanuit die benadering laat prediking met min of geen

gesag of inslag by die gemeente nie. Die mens is prakties

onbetrokke en tot 'n groat mate toe skouer. Di e groat k1em op

wettiese inste1ling deur die priester plaas dikwe1s prediking in

'n minderwaardige rol. Die mistieke ondertoon in die benadering

is egter van besondere waarde vi r di e mens se behoefte aan di e

"Andere", aan God. Die uiteinde1ike definiering. van aanbidding

moet dit in ag neem.

2.3AANBIDDING AS BELEWING

Be1ewenis as hoofk1em in die aanbidding is 'n verdere Kerklike

benadering tot die erediens. Hierdie benadering kom veral by

Pentekostalistiese, Pietistiese en Herlewingsgroepe voor. Dit

gaan by die siening daarom dat emosionele en gevoe1vo11e

be1ewing van prlmere belang in die erediens moet wees. Die

geeste1ike k1imaat moet deur alle hande1inge en gebeure, oak

deur die prediking tot "warmte" en "lewe", ten a1le koste,

daargeste1 word.

Terwy1 alle predike~s kennis moet neem dat die mens in die

erediens moet meemaak en belewe, moet die erediens nie as 'n

vermaaklikheidsbyeenkoms gesien word nie. Dit mag nooit slegs om

die mens en sy belewenis in aanbidding gaan nie.
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2.4 AANBIDDING AS RASIONELE DENKE

Rasionele denke is die volgende benadering tot aanbidding

waarvan kennis geneem moet word.

Verski11ende seku1aristiese- en aktivistiese groepe vo1g die

benadering waarin die menslike rede tot normatief verhef word.

Prediking en Bybelse uitsprake mag, by geleentheid, rigting

aandui. Van primere belang vir hulle is egter die menslike rede.

Die benadering sal uiteraard hedonisties ingeste1 wees, en

daarom God se aansprake en leiding ignoreer.

2.5 AANBIOOING AS GESPREK

Aanbidding gesien as ~ gesprek, ~ dialoog, is die laaste

benadering wat omskryf word.

Hierdie benadering sien aanbidding as ~ gesprek waarin God

spreek en die mens antwoord en die mens tot God spreek en Hy

antwoord. In hierdie gesprek kom God tot sy Yolk in ~

daadwerklike ontmoeting en so word elke individu by aanbidding

i ngeskake 1.

Oit behoort duidelik te wees dat prediking in die benadering van

primere belang sal wees. Deur prediking sal God "aan die woord
kom. ,,12

Uit die bostaande benaderings word die kerk1ike begrip van

aanbi ddi ng uitgewys. A1hoewe 1 daar vanuit e1keen van di e
benaderings waardevolle elemente vir die verstaan van
Christelike aanbidding na yore tree, kom prediking in die

gespreksbenadering tot sy reg. Oit moet egter opgelet word dat

elke benadering as gevolg van 'n besondere teologiese siening sy

bepaalde rigting inslaan. 13 Om die rede moet teoloe se
benadering en verduidelikings oak geevalueer word.

verski 11 ende kategori e wat trag om

Sy kritiek teen die Engelse en

aanbidding vanuit die etimologiese

omskryf, toon duidelik dat die

Paul Hoon 14 bespreek

aanbi ddi ng te verstaan.

Ameri kaanse nei gi ng om

betekenis van "worship" te
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benadering afgewys moet word. Hy gee toe dat die skepsel in die

lig van God se genade en handelinge met die mens, aan God eer en

lof wil en moet bring. Dit degradeer egter Christelike

aanbidding tot wat die mens as waarde ag, wat nie uitsluitlik

"Christelik" is nie maar ook heidens kan wees. Dit plaas die

inisiatief by die mens terwyl die Bybel God as senior vennoot in

aanbidding uitwys.

Dit volg logies dat ander kategorie die verstaan van aanbidding

moet motiveer. J J von Allmen 15 sien aanbidding vanuit die

Christologiese oogpunt. Hy toon dat die Here Jesus Christus se

lewe prim~r liturgies of priesterlik van aard was. In aanbidding

moet dit gaan om die viering en belewing van die heils

geskiedenis. Die kern van Christelike aanbidding is dus God se

handeling om sy lewe vir die mens gee en die mens in hierdie

'lewe (God se lewe) te laat deel.

Hieruit voortvloeiend gee die ekklesiologiese kategorie17

insigte tot Christelike aanbidding wat ingrypend die wese van

kerkwees raak. Dit is dan ook in die transaksie tussen God en

mens in Christelike aanbidding wat die Kerk gekonstitueer, tot

bestaan geroep en haar wese ge-openbaar word. 18 Dit is deur

aanbidding wat die Kerk haarself realiseer. 19

Vanuit hierdie Kerklike benaderings en Teologiese kategorie met

betrekking tot aanbidding kan bepaalde konstante elemente geidentifi

seer word om prediking te kontekstualiseer.

3 KONSTANTE ELEMENTE IN CHRISTELIKE AANBIDDING

Alhoewel 'n groot aantal faktore Christelike aanbidding beinvloed en

verskillende variasies moontlik maak, is daar bepaalde konstante. Na

hierdie konstante verwys Dix as "The Shape of Liturgy", 20 dit is,

standaard struktuur wat behoue gebly het. Hierdie struktuur het

behoue gebly nieteenstaande die invloed van praktiese omstandighede,

ras, temperamente 1e verski 11 e, verski 11 ende Kerkgenootskappe, gel owe

en volkere. Die onderstaande bespreking sluit van die belangrikste

konstante elemente in:-
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3.1 BYEENKOMS:

Die eerste konstante element wat van die begin af behoue geb1y

het, is die samekomsgedagte. Om te aanbi d moet daar 'n byeenkoms

van gelowiges plaasvind.

Die Nuwe Testament het die Ou Testamentiese begrip van "keha1

JHWH", die vergadering van die Here, oorgeneem met die "ekk1esia

ton Theon ,,21-omskrywi ng. Daarom se J-J von Allmen22 dat

"Ekklesia" duidelike liturgiese ondertone daarstel. Soos reeds

genoem~3 bied die leer oor die Kerk ~ kategorie waarin

aanbidding in wese verstaan kan word.

Aanbidding veronderstel dan byeenkoms,24 ~ samekoms en korporele

aksie. 25 Dit is hierdie saamwees wat as konstante in Christelike

aanbidding voortbestaan en die ruimte vir prediking daarstel.

3.2 VIERING:

'n Verdere element wat as konstante van kenni s geneem moet word)

is die gedagte van die viering van die teenwoordigheid van die

Here tydens die erediens.

Dit is veral J-J von Allmen wat Christe1ike aanbidding sien as

die viering van die heil van God in die Here Jesus Christus. Die

begrip wat hy gebruik is "recapitu1ation,,26 waaraan hy die

betekeni s van "bevesti g" of "herhaa1" koppe 1. Di t is in en deur

aanbidding dat die gemeente die teenwoordigheid van die Here

Jesus vier. 27 In aanbidding, se Robert Bailey,28 bevestig die

aanbidder wat God gedoen het, nou doen en nog sal doen.

Ook hierdie element bied aan prediking 'n konteks en wel om die

hei1sgebeure vir die aanbidder relevant aan te bied en toe te

pas.

3.3 ONTMOETING:

Ook die ontmoetingsgedagte

aanbidding behoue gebly. In

ontmoet i ng p1aas waari n God en

moment in die bepaalde aksie van

het as konstante element in

Christelike aanbidding vind ~

sy vo 1k bymekaar kom. Di t is 'n

aanbidding. 29 Aanbidding is
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aksie,30 'n deelname aan die gesprek, die dialoog
3l

tussen God en

mens.

In die Christelike erediens is daar bepaalde "ontmoetings

gebeure," soos die doop, prediking, nagmaal en so meer. Die

begrip ontmoetingsgebeure is verkieslik bo die populere

"sa krament ll ,32 wat omskrywend is van 'n handeling van bo, van God

se kant. Karel Blei 33 toon aan dat die mens bepaald in die doop
11 • b 11 34handel en daarom beskryf hy die doop as ~ ontmoetlngsge eure .

Dit geld oak vir ander "sa kramente" waardeur God sy heil meedeel

en die mens 'n "belydenisakte", om van der Wa1t 35 se term te

gebruik, aangaan.

Dit is in hierdie liturgiese gebeure wat God sy volk ontmoet en

-die gesprek wat die mens tot volheid van lewe bring, werklikheid

word.

In die element wat as konstante in aanbidding bly voortbestaan

is prediking die besondere moment waardeur God as Senior Vennoot

aan die woord kom. 36

Daar kan sekerlik nog konstante elemente gefdentifiseer word

maar die bogenoemde bied genoegsame gegewens om prediking binne

die raamwerk van aanbidding te plaas. Hierdie konstante

struktuur, om Dix se term vir my eie doeleindes te gebruik, stel

die prediker instaat om die plek en prominensie van prediking te

begryp.

4 OPSOMMEND:

In konklusie kan daar nou ~ definisie van aanbidding gefQrmuleer word

om prediking te kontekstualiseer:

Aanbidding is die samekoms van gelowiges, die ekklesia (Gemeente),

met die spesifieke doel om die heilsgebeure in die Here Jesus

Christus in die ontmoeting tussen God en mens in 'n lewende gesprek

(dialoog) in die erediens te vier.
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In hierdie 1iturgiese gebeure aktualiseer die prediking die

Skrifgedee He, 37 om die waarhei d van die Here Jesus Chri stus in di e

huidige idioom en vir die huidige aanbidder 38 te interpreteer. Dit

is dan in Christe1ike aanbidding soos hier beskryf, dat die mens

(soos in die vorige dee1 bespreek) tot mee1ewing en ~ sinvo11e

1ewensbestaan ge1ei kan word. Hierdeur word die mens in die

gemeenskap van die ge10wiges opgeneem 39 om vir horn identiteit te gee.

oi e vraag wat

gepraat kan

moont1ikheid.

nou ontstaan is of daar van ~ sie1kunde van aanbidding

word. Die vo1gende hoofstuk ondersoek hierdie

0000000



HOOFSTUK 5

DIE MOONTLIKHEID VAN 'N SIELKUNDE VAN AANBIDDING

IN DIE LIG VAN DIE PREDIKING

INLEID ING.

In die voorafgaande hoofstuk is die feit vasgele dat prediking deel

van die liturgiese gebeure is. Die gemeentekom saam om in gemeenskap

met God en mekaar, di e hei 1 in die Here Jesus Chri stus te vi er. Di e

erediens bring die mens (soos in Deel I beskryf) in aanraking met die

helende en terapeutiese krag van God.

Die prediking moet dus die mens in sy eksistensi~le werklikheid lei.

Dit moet "life-situation preaching"l wees. Prediking is in sigself

"geen slaapmiddel nie, maar geneesmiddel".2

Dit kan kategories gestel word dat die erediensmomente vir die mens

essensieel is. Aanbidding is vir die mens en nie vir God 3 nie, van

nut. In prediking is God besig om in sy groot liefde en genade na die

mens uit te reik.

Selfs net 'n oppervlakkige ondersoek na die beskikbare literatuur4

to on dat skrywers reeds lank sielkundige besinning oor Godsdiens en

Godsdienstige gebeure doen. Vanuit hierdie literatuur word die taak

van die hoofstuk aangepak, naamlik om aan te toon dat daar wel 'n

moontlikheid vir ~ si~lkunde van aanbidding bestaan.

Aanbidding het sielkundige waarde 5 en moet in die prediking tot sy

reg kom, om die mens tot die dialoog met God aan te moedig. Op die

wyse sal 'n antwoord gevind word vir die aktualiteitsprobleem in die

Kerk se liturgiese beoefening.

Om die bogenoemde taak ten uitvoer te bring sal die raakpunte in

beide sielkunde en aanbidding geidentifiseer word om die implikasies

daarvan vir die prediking uit te werk. Hierdeur sal aangetoon word

hoed at aanbidding en dan in besonder die prediking in die mens se

eietydse behoeftes kan voorsien deur die persoon in sy totale

menswees te bedien.
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2 RAAKPUNTE IN BEIDE DIE SIELKUNDIGE- EN LITURGIESE BESINNING EN

DIE IMPLIKASIES DAARVAN VIR DIE PREDIKER

Met behulp van die onderstaande bespreking oor raakpunte in beide

sielkunde en aanbidding word getrag om die weg tot 'n sielkunde van

aanbidding te baan.

'n Wye verskeidenheid skrywers trag om 'n sielkunde vir Godsdiens daar

te stel, maar veral Paul W. Pruyser6 en Paul W. Hoon 7 maak van

kategori~ uit ~ normatiewe en kliniese benadering gebruik.

Met insigte wat uit hulle werk na yore tree, word die onderstaande

raakpunte in die sielkunde en aanbidding bespreek.

2.1 SEIDE SIELKUNDE EN AANSIODING HET MET DIE PERSEPTUELE PROSESSE

VAN DIE MENS TE DOEN

In die sielkundige ondersoek na die perseptuele prosesse van die

mens asook die aandrang van aanbidding op die prosesse word 'n

raakpunt geidentifiseer, waardeur sielkundige insigte aanbidding

kan help om betekenisvol te wees.

Terwyl die sielkunde die perseptuele prosesse van die mens

ondersoek om die rol daarvan in waarneming en gedragsmotivering 8

te bepaal) maak die Liturgie aanspraak op die perseptuele

prosesse om die mens tot deelname aan die gesprek met God te

motiveer.

Pruyser9 toon dat perseptuele prosesse soos visie, gehoor,

smaak, reuk, pyn ensovoorts 'n prominente rol in godsdiens

beoefening speel. Verskeie benaderings is moontlik tot die

gebruik van perseptuele prosesse in aanbidding waarvan die

volgende omskrywing oorsigtelik inligting deurgee:-

Fenomenologies word die perseptuele prosesse gesien as 'n

ontdekking van die wereld waardeur die mens die omgewing, sy

wereld maak. Nie almal wil egter so 'n positiewe benadering volg

nie en is daar godsdienstige organisasies en groepe wat die

wereld as boos beskou en individue aanmoedig om die perseptuele

proses te onderdruk.
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Verder is daar die benadering waarin dit wat boos is vermy moet

word. Sien geen boosheid, hoor geen boosheid en praat geen

boosheid, is die oproep van die benadering. Hierdeur word die

perseptuele prosesse gesien as sou dit die mens met die

bo-natuurlike in aanraking bring, hetsy goed of sleg. Aanspraak

word hierdeur gemaak op ~ buitengewone perseptuele gewaarwording

deur die normale prosesse te onderdruk. Deur moeilike fisiese

oefening, lang tye sonder kos en/of slaap te bly, gekontroleerde

asemhaling, dans en/of ritmiese handeklap en bewegings word

getrag om in ekstatiese persepsie die "go ddelike" te ervaar.

In Christelik godsdienstige kringe en in besonder in die

Protestant se groepe spee 1 praat en hoor, as di e persepsi e van

klank 'n prominente rol. In hierdie werkstuk gaan dit juis om die

prediking. Prediking as 'n moment in aanbidding is in besonder

besig met die perseptuele prosesse in die mens. Die predi ker

moet egter nie die ander perseptuele prosesse in die

daarstelling van ~ aanbiddingsorde ignoreer nie.

Die konklusie wat hieruit gemaak kan word) is dat beide die

sielkunde en liturgie met die perseptuele prosesse van die mens

te doen het en kan daar On sielkunde van aanbidding rondom die

feit geformuleer word. Sielkundige beginsels wat aanbidding reel

kan hieruit afgelei word.

Hierdie afleiding bring die volgende raakpunt onder aandag,

naaml i k

2.2 BEIDE SIELKUNDE EN AANBIDDING HET MET DIE KOGNITIEWE PROSESSE VAN

DIE MENS TE DOEN

Dit is meteens duidelik dat dit wat die sielkunde ondersoek om

gedragsmot i veri ng te verstaan onder die kogn iti ewe prosesse van

die mens, ook deur die liturgie en veral die prediking benut

word. Die prediking erken dat die mens intelligent is, kan

onthou, leer, taal bemeester, emosie ervaar, On bepaalde

temperament ten toon stel, ensovoorts. Dit is JU1S aan hierdie

kognitiewe prosesse te danke dat Allport die ontwikkeling van

godsdiens by 'n individu verklaar. 10 Die mens se verstandelike

vermoens maak van die individu ~ kommunikeerbare eenheid.
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'n Eenheid wat bepaalde behoeftes 11 ervaar, wat bepaalde

begeertes koester en wat in aanbidding (godsdiens) vervulling

k . d 12an Vln .

'n Verdere konk 1us i e wat gemaak kan word, is dat bei de di e

sielkunde en die liturgie met die mens se kognitiewe prosesse te

doen het, en daarvan sielkundige beginsels kan aflei.

2.3 BODE DIE SIELKUNDE EN AANBIDDING MAAK ERNS VAN DIE ONBEWUSTE

VAN DIE MENS

Om 'n sielkunde vir aanbidding daar te stel is dit belangrik om

op te let dat dit nie bloot om ~ studie van liggaams- en

sielkundige prosesse gaan nie. Dit gaan ook daarom dat beide

sielkunde en aanbidding wesenlik met die onbewuste van die mens

te doen het.

Dit is reeds opgemerk 13 dat die onbewuste 'n belangrike rol by

die mens se selfbewussyn speel. Terwyl die sielkunde in besonder

die saak ondersoek en omskryf word daar in aanbi ddi ng sterk aan

spraak deur die "taal van aanbidding,,14 op die onbewuste se

energie (libido)15 gemaak.

'n Voorbeeld wat in die verband genoem kan word is, dat die

si e1kunde aanspraak maak op di e begri p "offer" om 'n meer

beteken i svo lle se 1f 16 daar te ste1. Di ese 1fde begri p word deur

aanbidding gebruik om die mens tot volheid te lei. Oenskynlik

kan die energie om die volheid van lewe te gee nie deur die

bewuste geproduseer word nie, maar wanneer dit deur die korrekte

"agent,,17 in beweging gebring word kan dit lei tot 'n totaal

"nuwe Skepping".18

'n Waarskuwi ng is hi er vanpas wat deur Hoon gemaak word 19 dat

indien aanbidding nie ware offer by die mens laat plaasvind nie

die mens onder ~ valse indruk gebring word. So ~ persoon handel

nie met homself nie, lewe in 'n illusie en kan selfs aan sulke

valse aanbidding verslaaf raak.

Prediking moet as deel van die taal van aanbidding die mens lei

om tot ware aanbi ddi ng te kom. Di t moet voortdurend onthou dat

dit ook met die onbewuste van die mens te doen het.
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Omdat beide sielkunde en aanbidding met die onbewuste te doen

het is dit duidelik dat die sielkunde die prediker kan bystaan

in die daarstelling van 'n program wat ware aanbidding moontlik

sal maak.

Di e vo 1gende raakpunt wat bespreek word) staan in verband met di e

ontologiese karakter van sielkunde en liturgie.

2.4 BEIDE DIE SIELKUNDE EN AANBIDDING HET IN ONTOLOGIESE KARAKTER

Die syn, ontologiese gedagte

sielkunde en aanbidding. Dit

teenswoordige ondervinding

ewig/tydelike dimensies. 20

is baie prominent by'"peide die

gaan om die mens in sy huidige",

van Goddelik/menslike- en die

In aanbidding word tyd getransendeer deurdat verlede, hede en

toekoms gelyktydig ondervind word. Dit is hier waar menswees met

die ewige Woord van God gekonfronteer word. In aanbidding kan

die mens se syn in verhouding met God tot die hoogste

werklikheid gevoer word. In sy teenwoordigheid kan die mens tot

ware menswees gebring word.

Weereens word die raakpunt 'n motiveringsfaktor om die sielkunde

'n kans te gee om die aanbiddingtot sinvolheid te rig. Want

hieruit kan sekere beginsels nou afgelei word, wat aanbidding en

prediking tot effektiwiteit kan lei.

2.5 BEGINSELS WAr un DIE RAAKPUNTE AFGELEI WORD O~l AANBIDDING EN

PREDIKING TOT EFFEKTIWITEIT TE LEI

Om hierdie beginsels na waarde te skat moet Paul Hoon 2l gelyk

gegee word dat alleen Christelike taal, Christelike aanbidding

kan voortbring. Die prediker moet toelaat dat die onderstaande

beginsels die aanbidding en dan ook in besonder die prediking

tot effektiewe doelgerigtheid rig:-

2.5.1 Prediking moet op argetipe begrippe aanspraak maak

Die eerste beginsel wat uit die voorafgaande bespreking

afgelei word) is dat die prediking die mens se perseptuele

prosesse gebruik om die argetipes aan te raak en die mens

tot aanbidding te lei. In aanbidding word die mens se mees
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primitiewe instinkte van eet en drink met simbole wat

duidelike "Christelike" argetipe waardes het, soos brood,

beker, wyn, en die kruis ingespan. Die perseptuele prosesse

van die mens word dus aangewend om te aanbid.

Verder moet opgelet word dat die Woord nie losgemaak kan

word nie van sy kenmerkende mitiese en primitiewe krag wat

in begrippe soos skepping, verbond, dienskneg, duiwel,

kruisiging, opstanding, hemelvaart, wederkoms, water

ensovoorts, argetipe inhoud ten toon stel. 22

Hierdie aanspraak op argetipe begrippe moet egter deur

prediking in die toepaslike aksente van elke nuwe geslag as

tipies Christelik aangebied word. Gp hierdie wyse sal die

beginsel prediking tot effektiewe kommunikasie bring. Dit

lei tot ~ volgende beginsel wat te doen het met die

kognitiewe prosesse in die mens.

2.5.2 Beide sekulere en bonatuurlike (Bybels-godsdienstige) taal

moet in prediking gebruik word

Di e vraag wat hi er ter sprake kom, is di ese lfde vraag wat

Karl Barth 23 beantwoord en dit is: Hoe kan die Woord van

God wat in 'n totaal ander wereld geskryf en beleef is vir

die mens van sy tyd betekenis kry? Dit gaan daarom dat die

kognitiewe prosesse van die mens hierdeur aangespreek word.

Die prediking sal beide algemene spreektaal en "heilige"

taal gebruik, sekuler en godsdienstig, dit is kontemporere

en Bybelse begrippe wat ingespan word.

Deur in prediking die beginsel te handhaaf sal die mens die

Woord op s6 'n wyse "hoor" dat dit die persoon effektief sal

bedien! Die ontologiese feit van aanbidding sal hierdeur
tot sy reg kom. Sodra die beginsel gestel is} moet die

volgende beginsel onmiddelik die prediker se aandag opneem.

2.5.3 Prediking moet ~ duidelike mistiese ondertoon deurgee 24

Die voorafgaande beginsel gee aanleiding tot en bewerk die

feit dat die mens behoefte het aan die mistieke inhoud van
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godsdiens. Die prediker moet ingedagte hou dat die

onbewuste van die mens tyd transendeer. Wanneer die

prediking 'n mistiese ondertoon deurgee) sal dit die individu

i nstaat ste1 om sy were 1d van rui mte en tyd te transendeer

om met die ewige lewe van die Woord gevoed te word.

Indien hierdie beginsel gehandhaaf word sal die prediking

duidelik die mens bystaan om diepsinnige beslissings te

vel. Die prediking sal effektief in sy aanslag wees.

In konklusie kan gese \vord dat hierdie beginsels die prediker

help om prediking effektief in te span om die moderne mens tot

meelewing en terapeutiese konfrontasie met die Woord te bring.

'n Waarskuwing is egter op die stadium van belang aangesien

sielkundige aspekte in aanbidding en prediking misbruik kan

word. Manipulasie deur ~ humanistiese, hedonistiese klem in

aanbidding verlei die mens om menslike ondervinding tot ~

goddelike vlak te verhef. Die gevaar is dat ondervinding

konfrontasie met die Woord vervang en aanbidding ~ soort

"psyc hological gamesmanship" word,25 'n spel wat nie met die

realiteite van die lewe te doen het nie.

Met hierdie beginsels omskryf, word daar nou gekyk hoedat die

beginsels wat as ~ sielkunde van aanbidding gestel word aan die

mens se eietydse behoeftes, deur prediking kan voldoen.

3 EIETYDSE SIELKUNDIGE BEHOEFTES WAT DEUR AANBIDDING EN PREDIKING
ONTMOET KAN WORD

Indien die voorafgaande beginsels in die prediking tot sy reg kom, sal

die mens in sy totale wese 26 bedien word. Dit is in aanbidding waar
die mens sy ware menswees ontdek. Eietydse sielkundige behoeftes kan

in hierdie omstandighede ontmoet word.

Die onderstaande behoeftes word as illustrasie hiervan beskryf:-
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3.1 DIE BROOSHEIO EN FEILBAARHEIo VAN DIE MENSLIKE BESTAAN VRA NA

VASTIGHEIo EN SEKURITEIT

Soos hi erbo aangetoon bri ng aanbi ddi ng en in besonder pred i ki ng

die mens in aanraking met God as die "ultimate being,,27, om Paul

Tillich se term te gebruik. Hierin vind die mens volheid en

selfaktualisering, 'n voltooiing van sy menslike bestaan.

Die mens v/at in prediking gelei word om s6 met die Woord en sy

se1f te dee 1, vi nd ware en b1ywende sekuritei t. 'n Antwoord word

vir die moderne mens se minderwaardigheidsgevoel,28 sy

onsekerheid en onstabiele bestaanhierin gevind. Prediking kan

die mens in sy angs en eensaamheid ontmoet en dit vervang met

vrede en gemeenskap. Hierdie behoefte word nou bespreek.

3.2 ANGS EN EENSAAMHEIo PLEIT VIR VREDE EN GEMEENSKAP

Die ernstige behoefte van die mens om verligting van angs en

gemeenskap in sy eensaamheid te ervaar, kan in aanbidding deur

die prediking ontmoet word.

sy moeras van angs en

gemeenskap met God in

preekgebeure.

Aanbidding bied onderlinge gemeenskap,

bemoediging en opheffing van die mens uit

eensaamheid. Deur die prediking word die

werklikheid in die dialogiese feit van die

K · . 29 dOlnonla, eur die

Verg i f ni s van sonde en aanvaar din 9 kani n aanbid din 9 'n

werklikheid word. 30 Die prediking bring God en mens, mens en

mens versoenend bymekaar. Op hierdie wyse word vir die moderne

mens in sy nood 'n antwoord gevind, die gebrokenheid geheel en

die pyn van vervreemding opgelos.

4 SAMEVATTENo

In die soeke na 'n antwoord op die aktualiteitsprobleem in

kontemponere Christelike aanbidding is daar in die hoofstuk bepaalde

raakpunte in beide die sielkunde en aanbidding geidentifiseer.

Hieruit is sekere beginsels wat as ~ sielkunde van aanbidding beskryf

kan word, afgelei. Die toepassing hiervan op die eietydse sielkundige

behoeftes to on dat hierdie beginsels die prediker in staat stel om

die mens in sy nood deur die prediking by te staan, oplossing aan te
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bied en tot sin en betekenisvolle lewe aan te moedig. Enige poging om

die aktualiteitsprobleem van prediking op te los, sal die omskrywing

van die mens uit ~ sielkundige oogpunt in die prediking moet toepas.

Die vraag wat tans in gedagte kom, is of daar 'n moontlikheid van

basiese teologiese beginsels is wat aanbidding en prediking beheer.

Die volgende hoofstuk bespreek hierdie moontlikheid om prediking as

aktueel en relevant vir die huidige tyd in te span.

00000



HOOFSTUK 6

DIE MOONTLIKHEID VAN BASIESE TEOLOGIESE BEGINSELS
WAT AANBIDDING EN PREDIKING BEHEER

INLEID ING

Tot dusv~r in hierdie studie is daar groot klem gel~ op die feit dat

die mens se nood en behoefte in die liturgiese gebeure ontmoet kan en

moet word. Vera 1 di e vori ge hoofstuk het di e si e1kundi ge begi nse 1s

wat aanbidding tot sy mees effektiewe vlak bring, aangetoon.

Terwille van ~ gebalanseerde benadering tot die hele vraag ten

opsigte van die aktualiteitsprobleem in die liturgiese gebeure moet

die feit onderstreep, word dat Christelike aanbidding nie op menslike

behoefte gegrond is nie. Christelike aanbidding is in die wil van God

gegrondves. l Dit is gehoorsaamheidshandeling eerder as 'n petisie aan

God. Hierdie feit veronderstel bepaalde norme wat aanbidding sal

beheer.

Soos wat ~ per soon glo, s6 sal hy aanbid. 2 Die Sakramentalis, om maar

een voorbeeld te noem, aanbid op 'n basis waarin hy eerder doen as

ontvang. Daarom moet daar basiese teologiese beginsels geformuleer

word wat aanbidding en prediking beheer, want aanbidding sander

teologie is leeg en betekenisloos. Die basis van aanbidding is dus

teologies van aard.

Die taak van die huidige hoofstuk is om die basiese teologiese

beginsels wat aanbidding en prediking beheer, te omskryf. Vanuit die

feit dat God die inisiatief geneem het en Homself aan die mens

geopenbaar het, word die teologiese beginsel wat die raamwerk van

aanbidding bepaal, gestel. 'n Verdere beginsel vloei uit die genoemde

beginsel om die kenmerkende dialogiese karakter van Christelike

aanbidding te verseker. Hierin moet God egter as Senior Vennoot

sentraa1 gep 1aas word en moet di e i nhoud van di e gesprek

Christologies van aard wees. Laastens sal die Kerk as ruimte vir

aanbidding in 'n beginsel geformuleer word. Hierdie beginsels beheer

die liturgie en moet omskryf word.

2 CHRISTELIKE AANBIDDING EN PREDIKING WORD BINNE DIE RAAMWERK VAN
DIE NUWE TESTAMENT BEGRENS 2
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Alhoewel die Nuwe Testament nie alleen die raamwerk bied nie,

aangesien God se inisiatief om tot die mens toenadering te soek ook
Ou Testamenties bewys word, is dit prim§r in die Christus gebeurtenis

wat hierdie inisiatief in besonder waar word.

Dit is duidelik altyd God wat die inisiatief neem3 om Homself te

openbaar en Christelike aanbidding moet binne die openbaring van God

begrens word. Die Nuwe Testament beskryf nie ~ sistematiese liturgie

nie maar bepaal watter grense dit uitsluitlik Christelik maak. 4 Binne

die grense wat die Nuwe Testament daarstel moet die prediking aktueel
wees. Dit moet 'n volharding in die IILeer van die apostelsll 5 wees want

deur die prediking word die Missio Dei voortgesit. Dit moet in die

Naam van die Here Jesus Christus wees dat mense bedien word. 6

Prediking en aanbidding kan dus nie buite Bybelse en veral Nuwe

Tesfamentiese grense beweeg nie. Hierdie beginsel sal die suiwer

Christelike karakter van aanbidding en prediking bewaar en baie

dwalinge uitskakel.

Hierdie beginsel beweeg vanuitdie oogpunt dat God Homself geopenbaar

het, dat Hy gespreek het. Gp hierdie spreke van God kan die mens

slegs reageer om in dialoog met God te tree. Die volgende beginsel

omskryf die dialogiese karakter van aanbidding.

3 DIALOOG IS KENMERKEND VAN CHRISTELIKE AANBIDDING EN PREDIKING

Christelike aanbidding kan die beste met die begrip reaksie (Engels 

response)? beskryf word. Aanbidding is reaksie van die mens op God se
spreke. Dit is antwoord op die Woord van God wat allereers berus op
God se handeling van openbaring soos in die vorige perikoop beskryf. 8

Aanbidding is dus aksie,9 reaksie op die prediking en moet die
prediking in sigself 'n dialogiese karakter openbaar. Die prediker

moet vrae wat by die gemeente sou ontstaan antisipeer en die antwoord
in die prediking gee. Telkens moet die mens homself deur die
prediking gelei voel om innerlik te praat, deel te neem aan die
dialoog met God. 10
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Van belang is om te let dat die gesprek prlmer tussen God en mens is

en alhoewel dialoog tussen mens en mens in die erediens moontlik is

moet dit op In beperkte wyse geski ed. Daar moet gewaak word om di e

dialoog nie bloot tussen mense te hou nie. Hans-Wolfgang Heidland se

"verkondigingsgesprek"ll kan van nut wees as dit nie bloot op In

vraag-antwoord dialoog tussen mense plaasvind nie.

Die beginsel wat hier ter sprake is, is dat aanbidding en prediking ~

dialogiese karakter moet handhaaf om Christelik te wees. God het

gespreek en die mens antwoord, die mens spreek en God antwoord.
12

Hierdie saak sal in die vo1gende hoofstuk verder bespreek word.

God is egter die Senior Vennoot in hierdie tweegesprek en vo1g die

beginsel dat God sentraal in Christe1ike aanbidding staan.

4 GOD MOET ALTYD SENTRAAL IN CHRISTELIKE AANBIDDING STAAN

In Chr i st e1i ke aanbiddin 9 9aand it no0it i n die eer st e p1ek om die

bevrediging van mens1ike behoeftes nie,of om we1dadigheid te bewerk

of om maatskaplike bevrediging te bring nie, maar om God. 13 God is

die midde1punt van die aanbiddingsgebeure, Hy is die prim~re Subjek 14

van aanbidding. Aanbidding wat hierdie feit ignoreer en nie as In

beginsel handhaaf nie is afgodediens en het niks met Christelike

aanbidding te doen nie. Die dialoog tussen God en mens soos voorheen

bespreek moet hierdie beginse1 onthou: God is die Senior Vennoot in

die gesprek,15 Hy bedien die mens met sy verlossingsaktiwiteit,16

terwyl die mens bloot op hierdie opus Dei kan reageer.

Die toepassing van hierdie beginsel ten opsigte van die prediking gee

aan die Bybe1 as Woord van God ~ prim~re p1ek in die erediens. Terwyl

ander momente 17 in die erediens nie in be1angrikheid gering geskat

word nie, sal die spreke van God baie prominent figureer. Aanbidding

sonder prediking is ondenkbaar in die 1ig van die bostaande

argumentasie. Prediking sal uitgaan van die bekende "So s~ die

Here ... " spreuk.

Die vraag wat nou ontstaan, is of daar In beginse1 random die inhoud

van die spreke van God geformuleer moet word? Die inhoud van

aanbidding kan alleen Christelik wees indien dit Christo10gies is.
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5 'N CHRISTOLOGIESE INHOUD VERSEKER OAT CHRISTELIKE AANBIDDING
"CHRISTELIK" BLY

Dit is J-J von Allmen 18 wat die begrip "recapitulate," dit is om te

herhaal of kortliks saam te vat, inspan om aanbidding te beskryf.

Aanbidding som op en bevestig die proses van die heilsgeskiedenis wat

sy hoogtepunt in die Christusingrype in menslike geskiedenis vind.

Dit is dan ook deur hierdie ingrype van God wat die heil wat Christus

bewerk het deur die Heilige Gees in werking gestel word.

Aanbidding is "recapitulation" en het 'n gerigtheid op die verlede 19 ,

die heilsgeskiedenis, maar dit is nie behep met die verlede as

verlede tyd nie. Die reddingswerklikheid van dit wat God in Christus

bewerk het word telkens in die hede ervaar20 as ~ mistieke heilsonder

vinding. Christelike aanbidding is dus basies Christologies 21 in

inholld.

Prediking sal in besonder die beginsel in werking moet hou. Die

Chri stusgebeure moet deur di e predi ki ng s6 aangebi ed word dat mense

in die erediens tot 'n heilsontmoeting met God sal tree. Sonder 'n

Christologiese inhoud sal die prediking tot 'n sedeles verlaag word.

Dit is egter belangrik dat prediking die Christusgebeure ook

eskatologies 22 sal interpreteer. Hierdeur kan die sekuriteit van

Christelike prediking beswaarlik deur iets anders vervang word.

Die Christologiese inhoud van aanbidding en prediking as 'n beginsel

wat die aktiwiteite beheer, lei daartoe dat persone wat deur die

"recapitulation" tot gelowige deelname gebring is, die Kerk as ruimte

van aanbidding beleef. Die gemeenskap van die gelowiges, die

gemeente, vorm die ruimte waarbinne aanbidding voorkom.

6 DIE GEMEENTE IS DIE RUIMTE WAARBINNE CHRISTELIK[ AANBIDDING
VOORKOM

Soos reeds opgemerk 23 is dit in Christelike aanbidding dat die

ekklesia, die vergadering van gelowiges as Kerk gekonstitueer word.

Aanbidding word gebind deur bepaalde ekklesiologiese werklikhede wat

aan die mens oorgelewer is. 24 Aanbidding is 'n korporele feit 25 en

daarom is private handelinge in publieke aanbidding ~ "contradiction
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in terms" 26 want dit is vir die gemeenskap van gelowiges bedoel. Die

viering van die Eucharistiese maaltyd, die doop ensovoorts kan onder

geen omstandighede buite die gemeentelike konteks, sonder 'n

verskraling van die betekenis daarvan, plaasvind nie.

7 SAMEVATTEND

Daar is reeds ver gevorder in die soeke na 'n oplossing vir die

aktualiteitsprobleem in die kontemporere liturgie. Nie net moet die

men sin sy eksi sten s i a1i stie se we r k1i khe i d ver st aan wo r d ni e maar

moet daar ook begrip wees vir dit wat in aanbidding as ~ konteks vir

prediking gebeur.

Nadat die sielkundige beginsels in die vorige hoofstuk omskryf is het

hierdie hoofstuk basiese teologiese beginsels wat aanbidding en

pred~king behee~ vasgele. Hierdie teologiese beginsels volg logies op

mekaar en beweeg vanuit die oogpunt dat God Homself geopenbaar het en

dat die Nuwe Testament aanbidding en prediking begrens. Hieruit volg

dit dat die mens op God se spreke reageer in 'n lewende dialoog met

God as die Senior Vennoot, 'wie sentraal in aanbidding en prediking

moet staan. Verder is gesien dat 'n Christologiese inhoud aanbidding

en prediking tipies "Christelik" hou en dat die gemeente die ruimte

is waar aanbidding en prediking voorkom.

Di e aktua 1itei tsprob 1eem wat sentreer om di e gedagte dat aanbi ddi ng

belewe moet 'tIOrd, sal in 'n groot mate verdwyn as die prediker die

insigte wat tot hiertoe in die studie deurgegee is, benut. Die mens

in sy eksistensiele behoefte en nood, soos in Deel I bespreek, sal in

die liturgiese gebeure, soos in Deel 11 bespreek, as 'n deelnemer

verhef word. Hy sal ni e meer 'n onbetrokke toeskouer wees wat in sy

nood vergaan nie, maar tot ware menswees gelei word.

Die laaste deel van hierdie studie wend sigself tot die afronding van

die antwoord op die aktualiteitsprobleem deur prediking as liturgiese

moment te omskryf.

---00000---



DEEL III

PREDIKING AS LITURGIESE MOMENT

Die Christelike Kerk worstel vandag met 'n aktualiteitsprobleem in sy

liturgiese beoefening en in besonder met betrekking tot die

prediking. Hierdie inleidende sin tot die huidige studie identifiseer

'n probleem wat die prediking raak. Dit gaan daarom dat die moderne

mens in sy eksistenialistiese menswees gefgnoreer is.

Die omskrywing van die mens in (Deel I) wat deur prediking

aangespreek moet word en die daaropvolgende daarstelling van die

konteks waarbinne prediking plaasvind en die beginsels wat dit beheer

(Deel Il), maak dit nou moontlik om prediking as sulks te beskryf en

dit in perspektief met ander liturgiese gebeure te plaas.

Op di e wyse word 'n antwoord voorgeste 1 wat di e aktua 1iteitsnood van

die erediens sal verlig.

---00000---



HOOFSTUK 7

DEFINIeRING VAN PREDIKING

INLEIDING

In die lig van die voorafgaande twee dele van hierdie studie en die

konklusies wat daaruit voortgevloei het, moet prediking as liturgiese

moment begryp word. Die rede hiervoor is dat Hans KOng korrek is as

hy beweer dat 'n gemeente waar prediking nie gehoor word nie bloat 'n

"spiritless organisation",l is. Dit is dan ook die aktualiteits

probleem waarmee die Christelike Kerk in sy liturgie worstel.

Die kritiek teen die prediking raak dus aan die basis van die

preekgebeure. Saam met Runia 2 moet gestem word vir die tweerlei

benadering tot die kritiek. Dit sal ernstig opgeneem en hanteer moet

word, wat in hierdie studie in (deel I & IT) gedoen is, en daar sal

indr,ingend gekyk moet word na wat prediking werklik is. Alleen as die

antwoord op di e vraag bevredi gend geantwoord is kan predi ki ng, in

daard i e korrekte omskrywi ng, relevant vi r ons tyd wees. Saam met

Jerome Murphy-O'Conner kan gese word:-

liThe experi ence of the 1ay aposto 1ate and the

1i turgi ca 1 movement has shown that a renewal on the

1eve 1 of techn i que alone is not rea 11 y a renewal at

all, and in practice neither effective nor lasting.

True renewal must begin with a profound appreciation

of the nature of preaching, a realisation of just what

preaching is.,,3

Die vraag wat in hierdie hoofstuk beantwoord moet word is: Wat is

prediking? Met die agtergrond van die definisie van aanbidding 4 soos

in hoofstuk 4 bespreek, trag di e hoofstuk om predi ki ng as 'n 1iturgi ese
./

moment te verstaan. Die werkwyse is om die ontwikkeling en verstaan

van prediking uit 'n historieseperspektief te omskryf~ Hierna sal

basiese vereistes vir aktuele prediking omskryf word om so die

uiteindelike oplossing vir die aktualiteitsprobleem voar te stel.

2 DIE ONTWIKKELING VAN DIE BEGRIP "PREDIKING"

Om prediking te verstaan sal 'n historiese ondersoek noadsaaklik wees.



-68-

Die definiering van die begrip moet dus gegrond word in die verstaan

van beide die Bybelse en Kerklik-historiese begrip daarvan. oeur 'n

teologiese voorveronderste11ing word die bespreking begin.

Prediking is die direkte uitvloeise1 van die feit dat God Homse1f as

'n "sprekende"S God geopenbaar het. oit is deur God se spreke dat die

heme 1 en aarde geskape i s6, waardeur Hy vi r Homse 1f 'n vo 1k tot syn

roep,7 sy wil aan hulle met "tien woorde,,8 bekend maak. Prediking se

oorsprong word daarin gevind dat God gespreek het, sy wi 1 aan die

mens bekend maak.

Vanuit hierdie teologiese feit kan die Ou Testamentiese gegewens

aantoon hoed at prediking sy beslag gevind het.

2.1 DIE OU TESTAMENTIESE ONTWIKKELING TEN OPSIGTE VAN CHRISTELIKE

'PREoIKING

Vroeg in die volkslewe van oud-Israel het ~ oorlewerings

tradisie9 ontstaan waarin daar van geslag tot geslag sekere

waarhede oorgedra is. 10 Die boek oeuteron6mium is in geheel die

oorvertel van God se handelinge en spreke vir en ten behoewe van

die volk aan die volgende geslagte. ll oit is baie duide1ik dat

die klem op God se aksie gele het. Die vo1k moes hoor wat God

van hulle verwag.

Die ontstaan en ontwikkeling van die Ou Testamentiese literatuur

word JU1S om die feit gebou dat God se handeling en wil

bekendgemaak moet word. Die instelling van die tempelkultus was

hierop gegrond die mens moes voortdurend in ~ versoende

verhoudi ng met God 1eef en hi ervoor moes hull e God se wi 1 ken.

Prediking as die bekendmaking van God se hande1inge en eise aan

die mens neem s6 vorm aan.

oi e profet i ese 1i teratuur in di e Ou Testament maak verder dan

ook spesi fi ek aanspraak dat dit "Woord van di e Here", 12 God se
.". k ,,13 ". t ,,14 G d' G d bspre e en ges1g e van 0 1S. 0 open aar Horn van

geslag tot geslag deur met die mens te praat. oit is vera1 die

profete wat prediking as 'n verkondigingsaksie vestig. Die eise

en wil van God, sy genadige ingrype in mense se 1ewens en

toekomstige doel moet verkondig word.
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Uit die Ou Testament vind Christelike prediking sy beslag daarin

dat God se hande 1i nge en wi 1 bekend gemaak en verkondi 9 moet

word.

As gevolg van die historiese ontwikkeling binne die

godsdiensbelewenis van Israel ontstaan die sinagogale wortel van

Christelike prediking.

2.2 DIE SINAGOGALE WORTEL VAN CHRISTELIKE PREDIKING

Op grond van die wegvoering van die volk in ballingskappe en die

gevolglike verwydering van hul kultiese aanbiddingsplek en

rituele het die sinagoge sy onstaan gevind. 15 Die motief vir die

ontstaan van die sinagoge was hoofsaaklik die nood aan kennis

van die wet en die betekenis daarvan vir die lewe. Dit gaan om

die voortbestaan van die Godsdiens. Oit is dan ook nie vreemd

dat daar na die sinagoge as "bet-ha-sefer 'l , dit is "huis van die

boek" en "bet-ha-midrash", dit is huis van uitleg, verwys is
. 16me.

Die gebruik 17 in die sinagogale erediens was om die voorgelese

gedeeltes uit die Tora en profete te vertaal soos wat dit

voorgelees word. Hierna is die gedeeltes op die persone

d ' 1 't' t 18 0' k k d'teenwoor 19 se ewenSSl uaSle oegepas. le enmer van le

verkondiging in die sinagoge was dus om die Ou Testamentiese

geskrifte te eksposeer, die betekenis daarvan te verstaa~ en dan

in ~ bepaalde situasie toe te pas. Prediking vorm die hoofmoment

in die sinagogale erediens met die klem op die onderrigting van

die volk.

William Maxwell
19

stel dit as 'n feit dat Christelike aanbidding

in die vereniging van beide die sinagogale wortel en die Opper

Kamer (Upper Room) gebeure tot stand gekom het. Die, sinagogale

wortel is dan die predikingskarakter wat ook in die Nuwe

Testament tot uiting kom. Daarom moet ook die Nuwe Testamentiese

getuienis oor prediking aangehoor word.

2.3 DIE GETUIENIS VAN DIE NUWE TESTAMENT TEN OPSIGTE VAN

CHRISTELIKE PREDIKING

Wanneer daar na die Nuwe Testament gekyk word kan dit gestateer
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word dat di e Nuwe Testament bei de di e resultaat en 'n vorm van

Christelike prediking is. 20 Runia toon aan dat C H Oodd, die

skrywers van die evangelies se siening van hulle werk as

"kyrugma," verkondiging, uitgewys het. Hulle was besig om te

verkondi g. Oi e Nuwe Testament toon dat di e Chri ste1i ke Kerk van

die begin af 'n "preaching movement,,21 was en prediking word met

ni e mi nder ni e as derti 9 verski 11 ende woorde beskryf. Tog moet

daar versi gti 9 omgegaan word met di e betekeni swat woorde sou

h- 22e.

Michael Green 23 identifiseer drie woorde wat in ~ prim§re

verkondigingsbetekenis in die Nuwe Testament ingespan word:

Hierdie woorde is "euagge1izesthai" wat sentreer om die begrip

dat dit wat verkondig word goeie nuus of b1ye tyding 24 is,

terwyl "marturein" die getuienisbegrip25 oordra. Die woord wat

'egter vir die studie van belang is, is die woordgroep wat van

"kerussein" afgelei word. Oit is verkondiging - "to proclaim

like a herald",25 om die evangelie uit te basuin.

Peter Cobb beweer dat die prediking (homily) van die begin af 'n

"constituent part" van Christe1ike liturgie gevorm het. 'n

Geregverdige afleiding is sekerlik dat 'n preeklose erediens nie

as "Christelik" bekend kan staan nie. Die preek is ~ kenmerk van

Christelike aanbidding.

Ook die Handelinge van die Apostels word as voorbeelde van

Christe1ike prediking deur Lukas in die Nuwe Testament

voorgehou. Hieruit kom ~ sterk verkondigingskarakter vir die

prediking na vore. Mense moes die evangelie van die Here Jesus

Chri stus hoor en di e uitdagi ngs daarvan verstaan om dan s6 di e

genade wat dit meedee~ te belewe.

In die res van die Nuwe Testament word prediking as die

verkondiging van die Woord van God gesien. By herhaling word

aanspraak gemaak dat dit spreke van God is: 28 God wat met die

mens in gesprek tree om ~ terapeutiese verhouding daar te stel.

Hierdie terapeutiese inslag staan in direkte verband met die

inhoud van die Nuwe Testamentiese prediking. In die kort bestaan

van die Kerk tot op die stadium stel die apostel Paulus 29 dit

dat in die oorgelewerde prediking dit om Christus gaan. Dit ~?0V o~~

~ ~~
\~ LIBRARY:'
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bek 1emtoon di e p1aasvervangende dood en opstandi ng van di e Here

Jesus Chri stus sodat God di e mens met Homse 1f kon versoen. 30

Christus as die ewige Logos, Woord van God, "verklaar"3l God aan

die mens.

Die Nuwe Testamentiese getuienis aangaande Christelike prediking

dra die beeld dat dit essensieel vir aanbidding is. Dit dra

Christus in 'n versoenende ontmoeting met God aan mense oar. Dit

is meer as net die oordra van feitelike gegewens,want in die

preekhandeling word die heilgewende krag waarvan die feite

getuig 'n eksistensiele werklikheid vir die hoorder. 32 Vanuit

hierdie Nuwe Testamentiese verstaan van prediking word nou gekyk

hoedat die Kerk met die begrip gehandel het.

2.4 PREDIKING IN DIE TYDPERK VANAF DIE NUWE TESTAMENT TOT DIE

. REFORMAS IE

Die Nuwe Testamentiese konsep van aanbidding 33 is in die begin

van hierdie tydperk voortgesit met 'n prominente plek vir die

voorlees van die Skrif en die eksposering met ~ toepassing

daarvan vir mense in hulle situasie. In sy apologie beskryf

Justin 34 die preekgebeure tydens ~ tweede-eeuse erediens as

volg:-

liOn the day ca 11 ed the Feast of the Sun, a11 who 1i ve

in towns or in the country assemble in one place, and

the memoirs of the Apostles or the writings of the

Prophets are read as time permits. Then, when the

reader has ended, the President instructs and

encourages the people to practice the truths contained

in the Scripture lectures."

'n Ver k1arende eksp0 s i 5 i e van

sterk na vore getree, maar

verander.

di e Skri f het as predi ki ng bai e

sou kort hierna negatief begin

Geleidelik het die verandering ingetree. Veral met die

popul ariteit wat di e Kerk in di e Konstantynse tydperk verkry

het, het die seremoniele die plek van die Woord begin inneem.

Die aanbiddingstruktuur het gebly maar die seremonie het in

beide die Ooste- en Westelike kerklike tradisie die oorhand in

die erediens gekry. Die preek het byna in sy geheel verdwyn35
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aangesien ook die voorlees van

beskrywings van heiliges vervang

nie meer toeganklik vir die man

sy spreektaal beskikbaar was nie.

die Skrif deur legendes en

is. In elk geval was die Skrif

op straat nie omdat dit nie in

In hierdie tydperk het prediking as die spreke van God verval

tot 'n seremonie wat deur enkelinge (die ampte) in 'nseremonie

beoefen is. God se stem is stilgemaak deur die mens wat as

prominente spreker in die erediens verskyn het. Soos Maxwell dit

stel - die Reformasie was noodsaaklik.

2.5 DIE REFORMASIE BRING PREDIKING TERUG IN DIE EREDIENS

Die reaksie van die Reformatore teen die verstarde toestande in

die Kerk was op grond van diep teologiese verset teen dit wat in

die vorige perikoop beskryf is. Die ontdekking van dit wat

Paulus oor die regverdigmaking deur geloof geleer het, gee

daartoe aanleiding dat die boodskap verkondig moet word. 36

Verder het Luther se idee van die viering van die Nagmaal,

naamlik dat gelowiges met mekaar en met Christus in gemeenskap

tree, die begin van 'n begripsdimensie in die erediens ingelei. 37

Die mens moes verstaan en daarom was predi king "bound to become

the very centre of the worship service. ,,38 Daarom kon Luther ook

se dat die prediker die "mondstuk van God,,39 is.

Hierdie selfde gesindheid ten opsigte van die prediking word ook

deur Calvyn geopenbaar as hy se:-

"the word of the Gospe 1, whatever man may preach it,

is the very sentence of God, pub1i shed at the supreme

judgement seat, written in die book of life, ratified

firm and fixed, in heaven.,,40

Ander name van Reformatori ese pred i kers kan genoem word 4l maar

sal bloot herhaal dat prediking vir die mense belangrik was. Van

meer belang is die feit dat hierdie herlewing van prediking42

met die herontdekking van die Bybel gepaard gegaan het. Die

Bybel moes spreek en die weg tot hierdie spreke is deur

prediking gevind. Deur Skrifgebonde prediking moes die mens die

Woord van God hoor, en kon Bullinger43 in belydenis verklaar:
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lithe preachi ng of the Word of God is the Word of God. 11 So nou is

die 5krifte aan die prediking gekoppel dat die reformatoriese
. 1 . d' k. b . k44 teredienste die Sknf eSlng en pre 1 lng as een ru ne wa

a1les omvat, as een hande1ing, naam1ik as llwoord", beskou het.

Dit was een 1iturgiese daad.

Die Reformasie het prediking in die erediens teruggebring. Dit

is prediking gesien as die verklaring van die Bybel, as God se

openbaring aan die mens. Eksposisie van die 5krifte as prediking

kan as kenmerk van die Reformasie uitgewys word.

Dit is met te1eurstel1ing dat mens opmerk dat die kontra

reformasie45 in die Roomse Kerk nie prediking as ~ bring van God

se Woord, vernuwe het nie. Inteendee1 is die k1em op die
bevegting van Protestantisme ge1e. Vir die doe1eindes van die

'studie word die Rooms Katolieke siening van prediking hier

ge1aat.

Die Reformatoriese uitwerking op prediking het egter nie tot

Europa beperk geb1y nie. In Enge1and vorm die Purityne46 dan ook

hulle hele teo1ogiese uitgang rondom die prediking. Geen

alternatief is moontlik nie;47 die Woord van God moet

verstaanbaar aan mense oorgedra word. So is Bybelse prediking as

antwoord op die menslike situasie aangebied.

Die situasie verander egter wanneer die Liberale teologie onder

die aandrang van die Aufklarung en Rene Descartes48 se klem op

die denkende mens tot stand kom. Prediking moet ook in die lig
van die denke beskryf word, om te verstaan hoe die kerk
prediking in die 1ig van die aktualiteitsprobleem toe gesien het.

2.6 DIE INVLOED VAN DIE LIBERALE TEOLOGIE GP DIE PREDIKING

Die k1em op Bybe1se prediking vervaag in die 1ig van die

Liberale teologie se aandrang. Immanuel Kant 49 het die
nuutgevonde werklikheidsbesef van mense ook vir die Teologie

herformu1eer. Gp filosofiese basis word geredeneer dat

objektiewe uitsprake nie oor God gemaak kan word nie. Die morele

wet word in die mens self gevind en nie in ~ Godde1ike uitspraak
nie, is beweer. Die natuurwetenskaplike benadering tot denke
oorheers die teologie.
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Friedrich Schleiermacher (1768-1834) trag om as mens van sy tyd
50die teologie en menslike werk1ikheidsbegrip te versoen.

Hierdeur is die selfopenbaring van God deur die Bybe1 vervang

met 'n teorie waarin die mens God ontdek. 51 Die Teologie is

antroposentries52 gerig en s6 word subjektief uit die menslike

rede en wil die grondwaarhede van godsdiens geformuleer.

Die kenmerkende eienskappe van negentiende eeuse teo10gie is die

oorheersende rol van die histories-kritiese benadering tot

Skrifverklaring. 53 Dit het die negatiewe gevolg gehad dat die

gesag van die Skrif betwyfel is en daarom het die boodskap

(prediking) onbetroubaar geword. Die prediker het namens die

mens gespreek en uit die oogpunt met die Bybel omgegaan.

Godsdiens moet gepreek word en nie die Bybelse inhoud nie.

, 0i e pred i kin 9 het ve r va1 i n 'n hum ani stie se hanter i n9 van die

godsdiens in ~ eeu van die rede en van sosiaal-politieke

ontwikkeling om dit (godsdiens) vir die mens aanvaarbaar te maak.

Hoewel die bedoeling van die predikers goed was, moes die

situasie verander. Karl Barth reageer teen die Liberale teologie

deur aan te to on dat di e Woord van God in dri e vorme na vore

tree. 54 Prediking is een van die vorme. Oaarom moet prediking

oak vanuit ~ Barthiaanse oogpunt beskryf word.

2.7 DIE PRE01K1NG SOOS KARL BARTH 01T GES1EN HET

Kar1 Barth beleef die ak.tualiteitsprobleem van die prediking op

'n bai e di rekte wyse. As persoon wat geskoo 1 is in di e

negentiende eeuse teologie, wat nie op die verkondiging gerig is

nie, vind hy dit moeilik om te preek. Die gemeente kom met die

verwagting om die Woord van God te hoor maar in die teologiese

denke van die tyd gaan dit om die mens. Dit gaan om ~ wetenskap

van die godsdiens. Christe1ike geloof word gerelativiseer en die

bonatuurlike openbaring versaak. 55 Barth reageer teen hierdie

benadering en so ontwikkel hy sy teologiese denke. Teologie is

vir ham Bybelse Teologie wat vra na die basis van die

Christelike lewe en dit is die Woord van God. 56
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Dit volg logies dat verkondiging 'n baie sterk beklemtoning in

Barth se denke ten toon sal stel. Vir ham is prediking:-

"the attempt, essayed by one ca 11 ed thereto in the

church, to express in hi s own word in the form of an

exposition of a portion of the biblical testimony to

revelation, and to make comprehensible to men of his

day, the promise of God's revelation, reconciliation

and calling, as they are to be expected here and
now. ,,57

Dit gaan hier dus nie om 'n arbitrer godsdienstige gesprek waarin

die prediker sy eie godsdienstige gevoelens oordra nie. Die

preek word beheer en gelei deur die spesifieke Skrifgedeelte 

dit moet ~ eksposisie van die Skrif wees. 58 Prediking is dus vir

Barth Skrifuitleg.

~ Verdere saak wat deur Barth geformuleer is, is dat die

prediking 'n gebeurtenis (Engels - event), 'n moment is. 59 Vir

Barth is dit ~ wonderwerk dat ~ prediker se menslike woorde die

Woord van God oordra. Deur die prediking kom God dus aan die

woord. Hy spreek sy wi 1 uit, versoen die mens met Homself en

roep die mens tot volheid van lewe.

Die bestek van hierdie werkstuk verhoed dat die werk van persone

soos Bultmann, Edeling, Fuchs en andere ook beskryf word. Die

resultaat bly egter dieselfde.

Die vordering wat tot dusver in die verstaan van prediking uit ~

historiese perspektief gemaak i~ dui daarop dat die Kerk telkens

die spreke van God moes ontdek. Prediking as 'n verkondiging van

God se Woord staan dus aangewys as oplossing vir die

aktualiteitsprobleem. Hierdie voorafgaande stelling moet nie

losgemaak word ni e van di e ins i gte ui t dee1 I en IT van di e

studie verkry.

Met hierdie voorlopige konklusie as agtergrond word soorte

prediking wat in die ekumeniese eeu vorm aangeneem het)

gei"dentifiseer.
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2.8 SOORTE PREDIKING IN DIE EKUMENIESE EEU60

Horton Davi es bespreek in di e vyfde volume van sy "Worshi p and

Theology in Engeland" vier soorte predikings wat in bree terme

sigself in die twintigste eeu, geopenbaar het. 61 Hierdie soorte

kan as bree kategorie op die hele Kerklike situasie van

toepassing gemaak word.

Die eerste soort prediking wat sigself gemanifesteer het, is die

sogenaamde apologetiese prediking. 62 Die doel van die soort

prediking is om in die lig van die felle kritiek teen die

Christendom die geloof te verdedig. Alle hindernisse hetsy

intellektueel, moreel of sielkundig moet uit die weg geruim word

terwyl die individu tot geloof gelei word. Hierdie vorm van

prediking bied die geleentheid om die Bybelse waarhede in terme

van menslike behoefte te laat spreek. ~ Waarskuwing teen

"tekslose" prediking is hier van pas. Verdediging van die geloof

bloot ter verdediging bring die wesenlike gevaar van kompromie

wat die prediking in ~ voor-Barthiaanse tydperk terug sal plaas.

OH kan maklik in 'n sistematieseonderwerp hantering verval wat

ek oordeel die geval met die meeste kontemporere prediking is.

Die volgende soort prediking kan omskryf word as "Charismatiese

prediking." Charismaties in die sin dat dit as hoofdoel het om

mense tot 'n bewonderingsreaksie aan te moedig. 63 Dit is gegrond

op 'n mistiese belewingvan die predikingsgebeure. Prediking van

die soort is vir die mense bedoel en in 'n sekere sin het dit 'n

vermaakliksheidskarakter. Alhoewel die prediking nie bloot

afgewys moet word nie, moet die prediker versigtig wees om nie

die erediens as ~ konsert in te rig nie.

Die soort preek kan relevant wees in een situasie maar is daarna

verouderd, onvanpas en betekenisloos. DH het nie die blywende

hoop wat ~ kenmerk van die Christelike boodskap is nie.

be 1eef 'n

en die

tot stand

(Enge 15 

'n mi sti ese

~ Derde soort prediking, Liturgiese prediking, het

gekom uit die nood vir preke wat stig, opbouend

devotional) is. 64 Hiervolgens het die prediking nie

reaksie op die individu nie, maar die gemeente

korporele mistiese reaksie. Die liturgie is weer ontdek
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verskillende momente in die erediens, waarvan prediking een is,

dra by tot die korporele ervaring van die persone teenwoordig.

Terwyl die plek van prediking naas ander liturgiese momente

bespreek sal word, moet hi er opge 1et word dat Liturgi ese

prediking verhoed dat die Kerk in 'n preek-erediens verval, soos

die geval was met die Skotse Kerk,65 waarin die Skrif en

prediking van mekaar losgeraak het. Liturgiese prediking het 'n

"Eucharistic attitude,,,66 sod at die gemeente gebou en gestig kan

word.

Die laaste soort prediking wat in die twintigste eeuse konteks
. k d d' k' 67 H' d' tna yore tree 1 s e. sposeren e pre 1 1ng. 1er 1 e soor van

prediking is deur die verloop van die geskiedenis bewys as die

mees tradisionele68 vorm van prediking. Die doel daarvan is om

geloof te wek en te bevestig. Dit vra gedissiplineerde

'onderwerping aan die gesagen openbaring van die Bybel om God se

magtige dade vir die bevryding van die mensdom, bekend te maak.

Uit hierdie voorafgaande hi storiese ondersoek na die verstaan

van prediking kan daar nou 'n konklusie, 'n definisie geformuleer

word. Die doel van die definisie is om 'n antwoord vir die

aktualiteitsprobleem te bied.

2.9 KONKLUSIE UIT DIE HISTORIESE ONDERSOEK NA DIE BETEKENIS VAN

CHRISTELIKE PREDIKING

Deur die teologiese feit as uitgangspunt te gebruik, naamlik dat

God Homself aan die mens as ~ sprekende God openbaar is opgemerk

dat prediking duidelik op God se spreke afgestem is. Bybelse

gegewens en die ontwikkeling van die sinagoge dui daarop dat die

handelinge van God verkondig moes word.

Waar en wanneer die Kerk van die begrip oor prediking wegbeweeg

het) maes dit telkens weer die Bybel ontdek soos wat die

Refarmasie en Karl Barth aangedui het. Daarom bly die volgende

feit soos 'n paa1 bo water staan, as "i emand di e gawe ontvang het

om te preek, moet God deur horn aan die woord kom.,,69

Die vraag wat nou ontstaan, is of prediking dan bloat die

voorlees van en verklaring of kommentaar van ~ Skrifgedeelte is?



-78-

Die antwoord le daarin dat prediking nooit bloot In oordra van

feite is nie. 70 oit sou in sigself nie aktueel wees nie. oit

gebeur al1een wanneer die Woord van God soos opgeneem in die
teks, die konkrete situasie 71 van die gemeente deursny. Dit wi1

se dat aktue1e prediking vind p1aas op die kruispunt of same100p

van die unieke boodskap van die Bybel en die unieke situasie van

die persone in die erediens. 72 Op die punt moet kritiek
ingebring word teen Karl Barth en sy volgelinge wat dit wat die

Bybel se, slegs wi 1 herhaa1. 73 Die predi king moet eerder dit wat

die Bybel se in die hoorder se konkrete situasie toepas. Insigte

uit (Deel I)van die studie moet hier in gedagte gehou word.

Wanneer 0 W de Villier/4 se dat prediking "as die realisering

van die openbaringswaarheid in ~ konkreetgerigte aktualiteit

omskryf word," onderskraag hy die verstaan van prediking.

,Prediking sal dus uit die Skrifteks die situasie van die

hoorders in ag neem om deur middel van die oorspronklike kerugma

die Woord van God oordra. 75 Deur hierdie kerygma word die Here

Jesus Christus in die werking van die Heilige Gees vir die mens

~ werklikheid. Die wonderwerk van menswoord wat Godswoord oordra
word deur die Gees bewerk.

Die antwoord op die vraag, wat aktuele prediking dan is, word in

die volgende stelling gevind: Prediking is die verkondiging van

die Woord van God deur die eksposering en toepassing van In

Skrifgedee1te aan die gemeente in sy konkrete situasie.

Die definisie moet in die 1ig van die voorafgaande bespreking
verstaan word. Daarom is dit nodig dat basiese vereistes waaraan
die prediking moet voldoen, beskryf word.

Op hierdie wyse sal die prediking die aktualiteitsprobleem
oorbrug om die moderne mens effektief te bedien.

3 BASIESE VEREISTES VIR AKTUELE PREDIKING

In die 1ig van die bostaande bespreking met die gevolglike
definiering van prediking en die inagneming van wat in deel I oor die
mens en in deel II oor aanbidding gese is, moet basiese vereistes aan
die prediking gestel word. Prediking moet dus binne die raamwerk van
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die gemeente samekoms onder beheer van sie1kundige en teo1ogiese

beginse1s aan die vo1gende basiese vereistes vo1doen:-

3.1 CHRISTELIKE PREDIKING MOET BYBELSE PREDIKING WEES

Prediking is ~ spreke van Godeerder as ~ spreke aangaande
God. 76 Wanneer God egter spreek moet Hy verstaan word 77 want dit

is God wat tot die mens deur sy Woord gespreek het. Hierdie

Woord het egter in 'n nie- komtemporere omgewi ng en taa1, oar 'n

lang tydperk en in verskillende situasies tot die saamgestelde

Bybel tot stand gekom. 78 Die verstaan van die Woord is die taak

van eksegese wat baat kan vind by ~ positiewe gebruik van beide

die histories-kritiese navorsing van die Skrif 79 en die heils
hi stori ese (Hei 1sgeschi chte) 80 benaderi ng tot Skrifuit 1eg. Nadat

die eksegese die Skrifte verstaanbaar gemaak he~ moet die

Bybelboodskap, Bybels gepreek word. 81 Hiervoor word op die

'werking van die Heilige Gees82 gesteun terwyl die prediker

eerlik vanuit die Bybelse gegewens die konkrete situasie van die

gemeente toelig. Op die wyse word God sentraal geplaas volgens
die beginsels van aanbidding. 83

Hierdie vereiste vra dat God waarlik in die prediking aan die

woord moet kom. Christelike prediking moet Bybe1se prediking

wees indien dit enigsjns aktuee1 wil wees.

egter nie net Bybe1s wees nie maar ook die

van die hcorders in ag neem. Dit moet
prediking wees. Dit is dan die vo1gende

vereiste wat bespreek ,word.

3.2 DIE KONKRETE SITUASIE VAN DIE GEMEENTE MOET IN CHRISTELIKE
PREDIKING IN AG GENEEM WORD

Die resultate en konklusies van dee1 I van hierdie studie kan in
geheel hier ter sprake kom. Die mens moet in sy eksistensiele

werk1ik~eid verstaan word terwy1 sy konkrete situasie deur die
Bybe1se inhoud, soos hierbo bespreek, aangespreek word.

Oit gaan om die mens in sy fisiese- en emosionele werk1ikheid.

Die mens wat as geestelike wese se1fbewus en op eie inisiatief
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optree, wat in 'n bepaa1de verhoudi ng tot sy medemens, omgewi ng

en God staan. Dit is die mens wat ~ bepaalbare ouderdoms

ontwikkelingsvlak bereik het en saam met ander mense aan sy

omgewing blootgestel is. Hy werk, leef en dink teen 'n sekere

kulturele agtergrond. Hierdie konkrete situasie van die mens

moet deurgaans in die prediking aangespreek word.

Aktuele prediking sal dus die mens in sy konkrete situasie met

die Woord van God ontmoet. Hierdie vereiste kan egter nie tot sy

reg kom nie as die volgende vereiste, naamlik dat Christelike

prediking ~ dialogiese karakter moet h~, gehandhaaf word nie.

3.3 DIE DIALOGIESE

GEHANDHAAF WORD

Soos reeds beskryf85 is -dialoog 'n beginsel wat die erediens

struktuur en i nhoud beheer. Di e genoemde imp 1i kasi es vi r

prediking word hier verder bespreek.

Om effektief te kommunikeer sal die preek aan die dialogiese

karakter moet voldoen. 86 Dit is juis teen die monoloog karakter,

wat vry algemeen in kontempon~re prediking voorkom, dat die

kritiek fel na yore tree.

Oialoog kan verskillende vorme aanneem. 87 Oit kan as "t~rug

praat" (Engels - talkback) met die hele gemeente, 'n paneel wat

namens die gemeente en in hulle teenwoordigheid, of in die preek

self opgeneem word. Laasgenoemde benadering moet as 'n minimum

vereiste deel uitmaak van die prediking. Van kardinale belang is

egter dat prediking nooit sy proklamasie karakter sal verloor

ni e.

3.4 CHRISTELIKE PREDIKING MOET OEURGAANS 'N VERKONDIGINGSKARAKTER

BEHOU

Terwille van balans en dat die mens nie oormatige prominensie

tydens die erediens ontvang nie moet Christelike prediking altyd

'n verkondigingskarakter, dit is proklamasie,88 behou. God is die

Senior Vennoot in die erediensgesprek en moet as sulks die

prominente Spreker in die prediking wees.
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Hi erdi e verei ste ste1 di e predi ker i nstaat om voortdurend van
die Woord se gesagsposisie bewus te wees. Indien die prediker

waarlik kan se "So se die Here~" sal hy verkondig~ die Bybelse

boodskap proklameer.

Hierdie vereistes sal aan prediking as aktueel en relevant die

besondere plek wat dit in die erediens moet he~ terugbesorg.

4 SAMEVATTEND

In konklusie tot hierdie hoofstuk moet opgelet word dat dieoplossing

tot die aktualiteitsprobleem gevind·is in 'n definisie van prediking.

Hierdie definisie is geformuleer uit 'n historiese ondersoek na die

betekenis van prediking wat die prediking as die spreke van God in

die mens se eksistensialistiese werklikheid, uitgewys het. Die

daaruitvloeiende vereistes help die prediker om aan die definisie
getrou te bly.

~ Laaste vraag wat opduik staan in verband met die plek van prediking

te midde van al die ander liturgiese momente. In 'n poging om die

antwoord op die aktualiteitsprobleem gebalanseerd op te los moet die

prediking se plek in die erediens beskryf word. Die volgende hoofstuk
stel dit ten doel om die taak te volbring.

---00000---



HOOFSTUK 8

PREDIKING IN PERSPEKTIEF MET ANDER LITURGIESE GEBEURE

INLEIDING

Met 'n dui de 1i ke omskrywi ng van pred i king en di e verstaan van wat

aanbidding in die 1ig van die prediking is, moet die erediens as

gebeurten is aktuee 1 wees. Di e vraag wat in die hoofstuk ter sprake

kom, is hoe die verskil1ende 1iturgiese gebeure met mekaar verband

hou? Wat is die onderlinge verhouding?

Soos reeds opgemerk 1 vi nd daar in Chri ste 1i ke aanbi dd i ng 'n besondere

ontmoeting tussen God en sy yolk plaas. Die primere rede vir hierdie

ontmoeting is die "praesentia dei specialis",2 die besondere

teenwoordigheid van God in die samekoms van gelowiges. Oeur die

verkondi gi ng van di e Here Jesus Chri stus se dood en opstandi ng deur

die 'bepaalde ontmoetingsgebeure (sakramente 3) soos doop, prediking,

nagmaa1 ensovoorts, word God se teenwaardigheid gemanifesteer.

Hierdie is 'n heilgewende ontmoeting en dit kan afgelei word dat nie

een van hierdie e1emente of ander liturgiese handelinge ba 'n ander

beklemtoan moet word nie.

Om die stelling te omskryf kan verski11ende benaderings gevolg word.

'n Moont1ike benadering is om e1ke gebed in sy besondere plek in die

1iturgi ese orde, en e1ke ander hande 1i ng te omskryf en te mat i veer.

Vir die huidige studie is dit egter nie aangewese nie aangesien dit

hier primer om die prediking gaan. Maxwe11 4 in sy werk oor die

ontwi kke 1i ng van di e 1i turgie sander twee hoafmomente ui t: Vi r horn

gaan dit om die Liturgie van die Woord en die Liturgie van die

opperkamer (Upper room), die Eucharistiese maaltyd. Vir hierdie

bespreking is dit teveel van 'n veralgemening van die onderwerp.

Die werkswyse wat verkies word) is om in die hoofstuk, met die

agtergrond van die besprek i ng tot dusver, die hoofontmoet i ngsgebeure

te identifiseer. Hierna sal hul onderlinge belang bespreek word om

dan prediking as liturgiese moment in perspektief met ander

liturgiese gebeure te plaas.
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2 DIE ONTMOETINGSGEBEURE IN DIE EREOIENS

Om die ontmoetingsgebeure te identifiseer word sekere momente of

elemente in die liturgie opgemerk. Hierdie momente of elemente is

soos 0 Haendler 5 dit stel, die vorms en funksies waardeur liturgiese

waarnemi ng en aksi e uitgevoer word. Met ander woorde dit is in en

deur spesifieke momente in die liturgie dat die dialoog en ontmoeting

met God en die mens ~ werklikheid word.

Daar kan dus sekere hoofmomente, vir die doeleindes van die studie,

uitgesonder word. Die volgorde waarin dit aangebied wor~ suggereer in

~ sekere sin die belangrikheid daarvan. Die voorbeeld van die eerste

gemeente word gevolg:

"Hulle het hulle heelhartig toegele op die leer van

die apostels en die onderlinge verbondenheid, die

gemeenskaplike maaltyd en die gebede" 6

Dit het dus gegaan om die Woord van God, die onderlinge gemeenskap,

die Eucharistiese maaltyd en die gebede. Hierdie hoofmomente word nou

bespreek.

2.1 DIE WOORD VAN GOD AS HOOFMOMENT IN DIE LITURGIE

'n Baie hoe premie word op die Woord van God in die Christelike

erediens geplaas. Hierdie saak is breedvoerig in die vorige

hoofstuk bewys ui t di e hi stori ese ondersoek na di e verstaan van

prediking. Sander die Woord van God is 'n ontmoeting tussen God

en mens nie moontlik nie. Die spreke van God deur sy Woord in

die voorlesing en prediking daarvan vorm 'n noodsaaklike moment

in die liturgiese gebeure.

Die lees van die Woord as ondersteuning vir liturgiese aksies

soos offergawe, ordening en afsondering van ampte moet nie bloot

as "steun" vir die aksies gesien word nie. God eis van sy volk

en hull e reageer en daarom moet di e Woord van God 'n promi nente

plek in die hele erediens inneem. Hierdie saak sal verder

omskryf word onder die opskrif: Prediking as liturgiese moment.

'n Verdere moment wat di e eers te gemeente in vo 1hardi ng beoefen

het, is die koinonia. 7
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2.2 DIE ONDERLINGE GEMEENSKAP BEWERK STIGTING

Die onder1inge gemeenskap (Koinonia) word in die kontemporere

erediens of oorbek1emtoon met aanhoudende sang wat met korpore1e

bewegi ng en ander aksi es gepaard gaan, of onderskat deur di e

styfheid van ~ eenmanvertoning.

Die gemeentesamekoms veronderste1 'n "gemeenskap van gelowiges. ,,8

In hierdie samekoms moet koinonia as 'n besliste moment in die

liturgiese gebeure ervaar word. Die individue moet onderling

gemeenskap ondervind.

Die offerg~we as liturgiese gebeurtenis bied ~ ideale

geleentheid om die gemeenskap bewustelik te ervaar. Dit is diens

aan God en diens aan medemens. Dit sluit die hele mens in sy

men swees, in. 9 Di e korpore 1e gedagte kom tot sy reg as dit wat

ingesame1 is as ~ gawe van die gemeente aan God gewy word. 10

Die koinonia gedagte vind ook uiting daarin dat persone binne

die erediens deur die liturg betrek word om te bid, te getuig

van God se handeling met die individu,' sang, ensovoorts.

Hierdeur word nie net 'n korpore1e ervaring aan aanbidding gegee

nie maar die aanwesiges word opgebou en bemoedig. Gesament1ike

voorbi ddi ng vi r i ndi vi due en groepe onderstreep di e gemeenskap

as 1iggaam van Christus. 11 Koinonia maakdie gemeente ~ eenheid.

As liturgiese moment

Eucharistiese maa1tyd

volgende moment in die

word kononia tot ~ hoogtepunt in die

en doop gevoer. 12 Dit is dan ook die

liturgie wat bespreek word.

2.3 DIE EUCHARISTIESE MAALTYD EN DOOP BRING EENHEID

Van di e opdragte wat di e Here Jesus Chri stus aan sy Kerk gegee

het! is prediking, die doop13 en die maaltyd van die Here die

mees prominente en sigbare e1emente in die erediens. Al drie het

'n dimensie waarin God spreek, die individu deel kry aan God se

genade en die gemeente gemeenskap1ik dee1neem. 14

In hierdie maaltyd en doop word God se genade verkondig 15 en

word die individue by ~ belydenisakte 16 ingesluit. Maar die

gemeente word in koinonia verenig by die doop as ge1eentheid
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waarby die nuutbekeerde gevoeg (Engels - Initiation)l? word en

die maaltyd waar die gemeente korporeel hulle met Christus se

dood en opstanding identifiseer. Deur hierdie moment in

Christelike liturgie betuig God sy genadewerk, word die

individue by die genadewerk ingesluit en word die gemeente tot

gemeenskapoefening onderling gelei. 18

Voortvloeiend uit die koinonia van die gemeente met mekaar en

met God volg dit dat dankbaarheid die gelowiges tot gebed sal

motiveer. Die gebede is die laaste hoofmoment wat as liturgiese

gebeure hier bespreek word.

2.4 DIE GEBEDE VERKLAAR DANKBAARHEID 19

Van die begin 20 af was Christelike aanbidding gekenmerk deur die

,insluiting van gebede in die liturgiese aktiwiteite. 'n

Historiese ondersoek bevind dat gebede oak deurgaans in die

geskiedenis van die Kerk in Christelike aanbidding gevind kan

word. 2l

Dit is dan ook veral die "onse Vader" 22 wat as gebed deur

Christus aan sy dissipels geleer is, wat 'n prominente plek in

die vroee gemeentes 23 van die Nuwe Testament ingeneem het. Die

aandrang is dus dat gebede deur individue en die groep sal

opgaan maar altyd in die gesindheid dat die gemeente die gebed

bid.

Hierdie gebede kan verski llende vorme aanneem maar in die loop

van 'n spesifieke erediens moet die gebede sekere gebiede of

kategorie van gebed dek. 24 Hierdie kategorie behels smeking,

voorbidding en danksegging. 25 Smeking sluit belydenis van sonde,

afhanklikheid aan God en verootmoediging in, terwyl voorbidding

peti si e en versoeke wat op behoefte gegrond is, oordra.

Danksegging het altyd 'n kleur van lof, prysing en verheerliking'

daarin. Op die wyse word die dialoog tussen God en mens in

Christelike aanbidding 26 tot sinvolheid gevoer.

Di e gebede as 1iturgi ese moment verk 1aar dankbaarhei d waaruit

vrymoedigheid kom om weer te vra. Al vraag wat nou oorbly is om

te bepaal in watter verhouding die elemente in die liturgiese

orde tot mekaar moet staan.
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2.5 DIE ONOERLINGE VERHOUDING TUSSEN LITURGIESE MOMENTE

Alhoewel die aktualiteitsprobleem van die liturgie aan die deur

van die prediking gele is, kan die prediking nie losstaande van

die ander liturgiese gebeure die probleem oplos nie. Aanbidding

kan alleen sinvol wees as dit a1 die elemente of momente hierbo

insluit. Dit moet egter op s6 ~ wyse in die erediens voorkom dat

dit aan al die sielkundige en teologiese beginsels 27 voldoen. As

sulks vormdit die konteks waarbinne die prediking voorkom.
28

In die lig van die konklusie moet die momente in die liturgie

mekaar aanvul en nie oorheers nie. Ek is egter oortuig dat die

spreke van God as moment in die 1iturgie volgens orde van

belangrikheid, eerste geplaas moet word. Hierna moet die

onderlinge verbondenheid, koinonia, beide met mekaar en met God

~ot sy reg kom. Hierdie gemeenskap word tot ~ hoogtepunt in die

Eucharistiese maaltyd en doop gevoer terwyl die gebede die

aanbidding afrond. As ontmoetingsgebeure is die liturgiese

momente vorms en funksies waardeur liturgiese waarneming en

aksie uitgevoer word.

~ Gebalanseerde benadering tot die verski11ende liturgiese

momente in die erediens is die reel wat aanbidding sinvol en

aktueel sal aanbied. Prediking kan in die 1ig van die insigte in

perspektief met die ander liturgiese gebeure geplaas word.

3 PREDIKING AS LITURGIESE MOMENT IN PERSPEKTIEF MET ANDER MOMENTE

IN DIE LITURGIE

Prediking is 'n noodsaak1ike en integra1e deel van die erediens. 29

Saam met ander gebruike van die Bybel in die erediens vorm dit die

hoofmoment, naamlik die spreke van G.od, in die liturgie. God kom aan

die Woord om as Senior Vennoot in die dialoog sy yolk te ontmoet 30 en

s6 sy versoeningswoord in die hede eksistensialisties te spreek.

Die prediking kan egter nooit van die Bybel losgemaak word nie. Dit

kan alleen vanuit die Skrifteks uitgaan. Prediking aktualiseer die

Skrifgedeelte in die hede. 31 Oit moet altyd 'n eksposisie van die

Skrif wees, 32 ~ verk1aring van die unieke boodskap van die Bybe1 met
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~ toepassing daarvan op die unieke situasie van die hoorders. 33

Skriflesing moet saam met die prediking een liturgiese daad 34 tydens

die erediens wees.

Die voorafgaande paragraaf impliseer egter dat die verskillende

momente in harmonie met mekaar 'n simfonie van aanbidding daar moet

stel. Nagmaal, gebede of sang kan nie losstaande en as entiteite op

sigself, as items, in die liturgie voorkom nie. Die geheelbeeld moet

saam met die prediking gehandhaaf word,35 om s6 die mens aktueel tot

meelewing te voer.

4 SAMEVATTEND

In hierdie hoofstuk is die onderlinge verhouding tussen die

verskillende momente met mekaar en in besonder met die prediking

omskryf.

Die moderne mens moet die erediens as 'n aktuele gebeure beleef. Dit

is alleen moontlik as die aanbidding wat hy moet meemaak sinvol saam

met die prediking beleef word. Prediking moet dus as integrale deel

van die erediens ~ eenvormige tema in die liturgiese gebeure handhaaf.

Hierdie studie kan nou afgerond word deur in 'n finale konklusie die

insigte saam te vat.

---00000---



HOOFSTUK 9

KONKlUSIE

INlEIDING

Hierdie studie erken dat die Christelike Kerk deur al die eeue heen,

met die probleem geworstel het om sy Godsdiens aktueel aan die mens

voor te hou. Elke nuwe geslag sal telkens weer 'n antwoord moet soek

op die vraag na betekenisvolle en relevante belewenis van Godsdiens.

Dit is dan ook in besonder waar met betrekking tot die prediking.

Die Christelike Kerk worstel vandag met die aktualiteitsprobleem. Die

verdediging wat aangewend word om te verklaar dat prediking altyd

relevant en aktueel is omdat die Bybel altyd relevant en aktueel is,

h0 u net ni e wa t ern i e . 0it i s 'n s imp 1i stie se ben ad er i n9 wat die

feitelike situasie van die mens ontken Prediking kan en mag nooit

s1egs tot 'n lopende kommentaar (Enge 1s - runni ng commentary) beperk

word nie.

Om verder Kerklikeleerstelling tot bron en maatstaf vir die

prediking te verhe~ ontken eweneens die mens in sy bestaansdimensie.

Prediking kan en mag nooit tot 'n sedeles of etiese toespraak

gedegradeer word nie. Prediking is in hierdie studie as meer as bloot

'n toespraak aangedui, maar altyd met die oog op die mens in sy nood.

In hierdie hoofstuk word die konklusies waartoe daar geraak is)

saamgevat om as antwoord op die aktualiteitsprobleem vir diehuidige

moderne mens te geld. Hierdie konklusies word kortliks weer gestel

sodat ~ teleskopiese blik op die hele werkstuk moontlik is.

Vanuit die probleemstelling is daar na die mens gekyk vanuit ~

Bybels-teologiese, sielkundige en maatskaplike oogpunt.

2 KONKLUSIES WAr VOORVLOEI UIT DIE BESINNING OOR DIE MENS

Die besinning oor die mens het bevind dat die prediker nie aktueel of

relevant in die prediking kan wees indien die mens nie as eksistensia

listiese wese verstaan en in ag geneem word nie. Daar is opgelet dat

die Bybelse Teologie die mens as liggaam beskryf. Hierdie konklusie

het die implikasie dat die mens 'n belangrike bydrae te make het in
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die kommunikasieproses in di.e erediens. Die mens beleef 'n bepaalde

fisiese werklikheid wat sy vermoens, beperkinge, behoeftes en

omgewing insluit. Die mens staan in verhouding tot homself en moet as

sulks by die prediking betrokke wees. Hierdie vars benadering tot die

mens kan die prediking tot aktualiteit lei.

Verder leer die mens se liggaamsbestaan die prediker dat die mens ook

'n emosionele werklikheid beleef. Die mens kan in beheer van homself

wees of nie, hy kan in 'n versoende verhouding tot God en mens staan

of nie. Die prediking moet met die mens bemoeienis maak, sy

emosionele werklikheid verstaan en erken.

Daar is ook 'n vars toepassing gemaak tot die konklusie van die

Bybelse Teologie naamlik dat die mens gees is. Hieruit is die mens as

~ selfbewuste wese wat in sy totale menswees erken moet wor~omskryf.

Hierdie selfbewuswees van die mens word sterk bei"nvloed vanuit die

mens se onbewuste belewenis. Prediking sal van argetipes en simbole

gebruik moet maak wat die mens tot deelname en gesprek motiveer.

Die mens as gees dui die mens verder as 'n wi llende persoon aan, wat

ideale en doelstellings nastreef. Hierdie mens soek na sin en

betekenis in sy lewe en die prediking moet die singewing moontlik

maak. Daar is verder bevind dat die mens in verhouding tot ander

mense, sy omgewing en met God staan. Die invloed en implikasie

hiervan kan nooit deur die prediking gering geskat word nie.

Met die besinning oor wat die mens vir die prediker vanuit ~

sielkundige perspektief is, is opgemerk dat die mens 'n geestelike

dimensie tot sy lewe handhaaf. Hier gaan dit om waardes wat die mens

stel om 'n sinvolle bestaan moontlik te maak. Prediking mag die feit

nie ignoreer nie en 'n waardesisteem voorstel wat die mens tot volheid
van 1ewe 1ei .

Daar is opgemerk dat di e mens 'n ontwi kke 1ende wese is. Vermoens en

beperkinge wissel na gelang van ouderdomsverskille. Die prediker wat

die mens in sy bepaalde ontwikkelingsfase ignoreer het by voorbaat

geen aanspraak op die kansel nie. Die prediker moet moeite doen om

die mens wat die erediens meemaak op sy ontwikkelingsvlak te ontmoet.
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Die prediking moet egter die mens sien as 'n denkende wese wat met

Bybe1se feite gekonfronteer moet word. Saam met ander mense word die

mens deur groepsdenke befnvloed. Daar moet dus bepaa1d in die

prediking ook aan die filosofiese sin en betekenis van die lewe

aandag gegee word.

Die mens is ook vanuit 'n maatskaplike perspektief beskryf. Elke nuwe

geslag beleef sy maatskaplike omgewing anders as die- volgende. Die

mens in Suid-Afrika (1986) staan onder die dominansie van 'n

gefndustraliseerde samelewing, waarin die industrie die vorm van 'n

"god" inneem. Dit beheer die mens se lewensstyl, tempo en gehalte van

lewe wat hy sally. Die algemene ekonomiese stand op 'n gegewe tydstip

sal unieke reaksie ont10k, so ook die werksomstandighede waarbinne

die individu homse1f bevind. Prediking wat aktuee1 wi1 wees moet die

mens met sy unieke omstandighede in ~g neem.

'n Verdere maatskap 1i ke feit wat beskryf is vra dat di e predi ker

simpatiek moet wees teenoor die mens in die 1ig van die afbreek in

persoonlike, mens tot mens kommunikasie. Die onstabiele en onsekere

wereld waarin die moderne mens reef vra dat prediking die

omstandighede in ag neem en in die gemeente, broederskap daarstel.

Die mens se kultuur staan aangedui as 'n primere bron van invloed op

maatskap1ike gebied. Prediking wat nie die mens in sy kulturele

agtergrond bedien nie sal tot ondergang gedoem wees. Die persoon se

spesifieke taal en kulturele gebruik kan nuttig deur die prediking

ingespan word om as aktuele prediking na vore te tree.

Met die begrip van die mens kan die prediking die nood en die

behoefte van die mens ontmoet, kan dit aktueel en relevant die

konkrete situasie van die mens aanspreek. Dit is egter ook van be1ang

dat di e predi ker di e 1iturgi ese gebeure verstaan om di e mens bi nne

die raamwerk te bedien.

In die loop van die studie is daar op die stadium tot konklusies

geraak met betrekking tot aanbidding en die beginsels wat dit beheer.
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3 AANBIDDING EN DIE BEGINSELS WAT DIT BEHEER

Om aanbidding te verstaan is 'n kritiese evaluasie van verski11ende

Kerklike en teo1ogiese benaderings tot aanbidding gemaak. Op hierdie

wyse is getrag om prediking te kontekstualiseer, om die ruimte

waarbinne ditplaasvin~te begryp.

Die af1eiding dat aanbidding prlmer as 'n gesprek aangedui staanJ het

die prediking as ~ dominerende moment in aanbidding uitgewys. Met die

daaropvolgende ondersoek na die konstante elemente wat van die

vroegste tye in Christelike aanbidding voortbestaan het) is byeenkoms,

viering en ontmoeting as primere einskappe aangetoon. Die definiering

van aanbidding as die samekoms van gelowiges, die ekklesia, met die

spesifieke doel om die heilsgebeure in die Here Jesus Christus in die

ontmoeting tussen God en mens in ~ lewende gesprek in die erediens te

vier, bepaal die konteks van die prediking. Dieprediking kan sigself

nooit losmaak van die gemeente nie en moet altyd die dialoog karakter

behou om aan die definisie reg te laat geskied.

Nadat die definisie as konklusie geformuleer is, is die moontlikheid

van 'n sielkunde van aanbidding, ondersoek. Daar is opgemerk dat daar

verskeie raakpunte in beide die Sielkundige en Liturgiese besinning

oor die mens is. Beide het met die perseptuele, kognitiewe prosesse

en die onbewuste van die mens te doen, terwyl albei 'n ontologiese

karakter ten toon stel. Die volgende beginsels wat aanbidding beheer

is toe geformuleer. Prediking moet altyd argetipes, sekulere en

bonatuurlike taal asook 'n mistiese ondertoon, handhaaf. Gp die wyse

sal die mens vastigheid en sekuriteit te midde van sy brose en

feilbare lewe ondervind. Angs en eensaamheid sal met vrede en
gemeenskap vervang word. Met die sielkundige beginsels in gedagte kan

die prediking die moderne mens op sy vlak, in sy konkrete situasie
ontmoet.

Dit is egter opgemerk dat 'n balans tussen die eise van die moderne

menswees en die eise van die Teologie gehandhaaf moet word. Daarom is

bepaalde Teologiese beginsels geformuleer. Dit is bevind dat

prediking deur die Nuwe Testament begrens word om waarlik Christelik

te wees terwyl die dialoog, gesprek karakter onontbeerlik is. In

Christelike aanbidding moet God altyd sentraal staan terwyl die
inhoud altyd Christologies van aard moet wees.
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Die 1aaste Teo10giese beginse1 vereis dat die gemeente altyd die

ruimte is waarbinne aanbidding p1aasvind. Met die Teo10giese

beginse1s as raamwerk word verseker dat prediking Christe1ike

prediking sal b1y.

Met die beskrywing van aanbidding en die beginsels wat aanbidding en

prediking beheer en tot effektiwiteit lei, is prediking as 1iturgiese

moment ondersoek. Die konklusies help die prediker om in sy

aanbieding aktueel te wees.

4 DIE OMSKRYWING VAN PREDIKING AS LITURGIESE MOMENT

In die hantering van bogenoemde stelling is getrag om begrip te

verkry oor die verstaan van die prediking vanuit 'n Bybelse sowe1 as

Kerkhistoriese oogpunt. Met die basiese Teo10giese voorveronder

stel~ing dat God Homself as ~ sprekende God aan die mensheid

geopenbaar het, is daar na di e Bybe 1se verstaan van di e begri p gekyk.

Dit is meteens duidelik dat prediking a1tyd beskou isasGod wat tot

sy vo 1k en Kerk spreek. God het sy wi 1 deur predi ki ng aan mense

bekend gemaak en is hierdie tradisie deur die vroee Kerk voortgesit.

Sodra die Godgegewe geskrifte niemeer in gebruik was nie, het die

Godsdiens in duie gestort. Te1kens as die geskrifte herontdek word en

deur prediking oorgedra is, het Godsdiens herleef.

In die tydperk van die Nuwe Testament tot en met die Reformasie is

die tendense gehandhaaf. Wanneer die Skrifte, die Bybe1 gepreek word

staan die Godsdiens sterk maar wanneer dit mensdiens word en die

Bybe1 van die mens weerhou word,ontstaan allerhande wanpraktyke. Met

die Reformasie is die Bybel weer in allemanshand geplaas en veral

deur prediking bekendgemaak met die dramatiese gevolge van die

ontstaan van Protestantisme.

Dit is egter aangetoon dat indien die prediking sou afwyk van die

Bybel om Kerkleerstellige of humanistiese redes, die prediking verva1

met die gevolg1ike stagnasie in die Godsdiens. Die konklusie van die

ondersoek is dat aktue1e prediking die verkondiging van die Woord van

God deur die eksposering en toepassing van 'n Skrifgedeelte aan die

gemeente in sy konkrete situasie is.
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Uit die definiering is bevind dat Christelike prediking a1tyd Bybelse

prediking, wat die konkrete situasie van die gemeente in ag neem,

moet wees. Dit moet verder deurgaans 'n dia10giese en verkondigings
karakter handhaaf. Met die vereistes in gedagte kan die prediker die

moderne mens bedien en tot ware dee1name in die erediens en

sinvo1heid van 1ewe lei.

Die laaste saak wat bespreek is, is die plek van prediking as moment

in die erediens naas ander 1iturgiese momente. Dit is bevind dat die

Woord van God as hoofmoment in die erediens uitstaan en die

onderlinge gemeenskap tot stigting van die mens voer. Prediking is 'n

noodsaak1ike en integrale deel van die erediens. Saam met ander

gebruike van die Bybel vorm dit die hoofmoment, naamlik dat God as

Senior Vennoot aan di e Woord kom om sy vo 1k s6 te ontmoet. Di t kan

nooit van die Bybe1 losgemaak word nie, dit is altyd 'n eksposisie van

~ Skrifgedee1te omdat prediking die Skrif in die hede aktualiseer.

Die antwoord op die aktualiteitsprob1eem van die 1iturgie en
prediking le dus daarin dat die prediking met die mens as
eksistensialistiese wese in gedagte die Woord van God in sy konkrete
situasie toepas.

Hierdeur kom beide God en mens tot hul reg en word die versoening wat

God in die Here Jesus Christus bewerk het, ~ werklikheid. Die unieke

boodskap van die Bybe1 spreek die unieke situasievan die mens
versoenend aan.

"As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God
deur hom aan die woord kom;" I Petrus 4:11.

0000000
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