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The Relationship Involvement of Parents in Faith Development, Faith Identity and the 

Assimilation with the Faith Community after Confirmation 

by JC Avenant 

 

Summary 

 

This study flows from an awareness of the crisis in the church, and specifically in the Dutch 

Reformed Church The Reeds, concerning the lack of faith identity as well as the lack of 

assimilation with the faith community after confirmation. 

 

The hypothesis chosen for this study, which also determined the opening argument, was that 

parental mentorship and involvement of parents in faith development assist in the development, 

understanding and living of children’s faith identity as well as their assimilation with the faith 

community after confirmation. The opposite of this is also made clear – a lack of parental 

mentorship and involvement of parents in faith development is the cause of the absence of faith 

identity and assimilation with the faith community after confirmation. From a perspective of 

building up the local church this hypothesis is examined theologically, psychologically and 

empirically. The study concludes that this hypothesis definitely holds ground.  

 

The role of the involvement or absence of parents in children’s faith identity and faith 

development is examined. The role of the faith community in supporting parents with their 

mentoring role is also probed and the results clearly indicate the need for an adjustment in the 

approach of the church’s youth ministry.  

 

Another meaningful finding is that there has been a shift in the past few decades (regarding 

where the responsibility for the development of children’s faith lie) from parents to the faith 

community.  Parents were gradually shifted out of youth ministry, which caused the drop-off 

culture that currently exists. To ensure a generation that understands and live their faith identity 

and who are still actively involved in their faith community after confirmation, begs for definite 

action.  

 

To address this crisis, different strategies and action plans are proposed in order to move away 

from church-centred, home-supporting youth ministry to home-centred, church-supporting 

youth ministry. This implies long-term implementation and will result in parents once again 
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taking primary responsibility for the faith development of their children. This further infers that 

faith communities must include parents in the ministry to children before and during their 

Sunday-school and catechism years.  
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Die Verhouding Ouermentoraat, Geloofsidentiteit en Betrokkenheid van 

Jongmense na Belydenisaflegging 

deur JC Avenant 

 

Opsomming 

Hierdie studie vloei uit ‘n bewuswording van die krisis in die kerk en in die NG Gemeente The Reeds in 

die besonder, waar jongmense na belydenisaflegging oënskynlik nie ‘n vaste geloofsidentiteit het nie en 

nie langer meer betrokke is nie. Die hipotese wat vir hierdie studie gekies is en wat ook die invalshoek 

bepaal het, was dat ouermentoraat en begeleiding van kinders tydens kategese jare positief in die 

vorming, verstaan en uitleef van hulle geloofsidentiteit en betrokkenheid na belydenisaflegging help. Die 

negatiewe kant daarvan word ook gestel: ‘n gebrek aan ouermentoraat en begeleiding van kinders 

tydens kategese jare is die oorsaak vir die afwesigheid van die vorming, verstaan en uitleef hulle van 

geloofsidentiteit en betrokkenheid na belydenisaflegging. Vanuit ‘n gemeentebou perspektief is hierdie 

hipotese teologies, psigologies en empiries ondersoek. Die gevolgtrekking waartoe in hierdie studie 

gekom is, is dat die hipotese beslis grondig is.  

 

Die rol van ouers se betrokkenheid of onbetrokkenheid op kinders se geloofsidentiteitsvorming word 

ondersoek. Die rol van die kerk se betrokkenheid by ouers betreffende hul ouermentoraat word ook 

ondersoek en die resultate dui die behoefte aan ’n besliste aanpassing in die kerk se jeugbediening.  

 

Nog ’n betekenisvolle bevinding is dat daar oor etlike dekades heen ’n skuif in die verantwoordelikheid 

rondom geloofsontwikkeling weg van ouers na die kerk plaasgevind het. Dit het daartoe gelei dat ouers 

stelselmatig uit jeugbediening uitgeskuif is, wat aanleiding gegee het tot die aflaai-kultuur.  Om ‘n 

volgende generasie wat hulle geloofsidentiteit verstaan en uitleef en steeds betrokke is in die kerk, te 

verseker, sal dus besliste aanpassings verg. 

 

Om hierdie krisis aan te spreek is strategieë en aksieplanne voorgestel om inderdaad in jeugbediening 

weg te beweeg van kerkgesentreerde, huis-ondersteunende bediening na huis-gesentreerde, 

kerkondersteunende bediening. Dit impliseer ‘n langtermynpad en sal tot gevolg hê dat ouers weer 

primêr verantwoordelikheid aanvaar vir die geloofsontwikkeling van hul kinders. Dit impliseer verder dat 

die kerk ouers moet insluit in die bediening van kinders. 
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Sleutelterme en beskrywing 

 
Identiteit – ’n bewussyn van jouself (innerlike gevoelens van wie jy is en wat 

jy kan doen) wat ten spyte van tydsverloop en veranderings wat daarmee 

gepaard gaan, dieselfde bly. 

Identiteitsvorming – Alles wat meehelp en bydra tot die vorming van bo 

genoemde bewussyn van jouself. 

Identiteitsvinding – Die totale proses wat kinders en jongmense deurloop om 

te word wat hulle in Christus reeds is. 

Geloofsontwikkeling – Die totale proses (alle prosesse) wat meehelp en 

bydra dat die Godgeskenkte geloofsinsigte groei en ontwikkel in ’n individu se 

lewe. Dit is ’n lewenslange proses by alle gelowiges. 

Geloofsidentiteit  - Iemand wat bely dat Jesus die Here van sy lewe is en   

daarom die Gees van God toelaat om sy/haar identiteit te vorm om al meer  

aan die beeld van Christus gelyk te word en binne sy/haar leefwêreld te lewe  

met vaste geloofsgewoontes. 

Ouer – Die biologiese ouers of primêre versorgers/ wettige voogde aan wie se 

sorg kinders en jongmense toevertrou is. 

Ouermentoraat – die totale onderrig, begeleiding en advies wat die ouer aan 

die kind en jongmens gee op pad na volwassenheid. 

Kategese – Die formele ruimte wat deur die kerk geskep word  waarbinne 

geloof ontwikkel, ondersteun en uitgedaag word. 

Gemeentebou – Die koördinering en integrering van alle bedieninge in diens 

van die kommunikasie van die evangelie van Jesus Christus, in diens van 

God, van mekaar en van die wêreld.  

Jeugbediening – Die omvattende gemeentelike bediening waar God deur 

alle vorme van die bediening en met besondere inagneming van die ouers (of 

hulle plaasvervangers), op ’n gedifferensieerd-toegespitste wyse na die jeug 

(as wesenlike deel van die gemeente) en ook deur die jeug na die wêreld 

kom. 
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Dissipelskap – die hele proses van navolgingskap van Jesus Christus wat 

insluit die lewe in ’n persoonlike verhouding met God wat jou tot hierdie 

verhouding geroep het en die roeping wat insluit dat jy binne die verhouding 

navolger en leerling is van die Een wat jou geroep het naamlik God in 

Christus. Dit behels ook die opneem van die roeping om deel te neem aan 

dissipelmaking. 
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Hoofstuk 1  

Voorbereiding, terreinverkenning en metodologie  

 

 

1.1   Voorbereiding 

1.1.1 Motivering vir die navorsing 

 

Daar is soveel mense wat vandag vrae vra oor die toekoms van die kerk. Die 

hoof rede vir hierdie vrae is die uitvloei van jongmense na belydenisaflegging na 

ander kerke en selfs uit die kerk uit. Presies dit gebeur in die NG Gemeente The 

Reeds ook. Oor hierdie onderwerp is al baie gedink, nagevors en geskryf. Een 

van die redes wat die afgelope aantal jare sterker op die voorgrond getree het, is 

die rol van ouers in die hele proses van geloofsvorming.  

 

In navolging van Osmer (2008:48) wat aandui dat enige navorsing ’n duidelike 

doel moet hê, omskryf ek as navorser die doel van hierdie studie as volg: Wat is 

die rol wat ouermentoraat speel in die verstaan en uitleef van geloofsidentiteit en 

betrokkenheid van jongmense na belydenisaflegging? Speel ouers ’n rol daarin 

dat sekere jongmense na belydenisaflegging ’n sterk, gesonde en groeiende 

geloof het en ander nie? Speel ouers dalk ’n rol daarin dat sekere jongmense na 

belydenisaflegging die kerk verlaat en ander nie? Is die rede vir betrokkenheid/ 

onbetrokkenheid van jongmense by die kerk na belydenisaflegging nie dalk te 

vind by die ouers se betrokkenheid/onbetrokkenheid nie? Hoe kan The Reeds 

gemeente en ander gemeentes en kerke gehelp word om jongmense te begelei 

op hul pad van identiteitsvinding?  
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1.1.2 Oorsprong van die tema  

 

In die navorser se betrokkenheid by die Algemene Sinode van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk (Hierna NG Kek) se kategesebediening (tans Taakspan 

Kategesebediening) en in die gemeente waarin die navorser leraar is (N G 

Gemeente The Reeds), het die navorser bewus geraak van die krisis waarin die 

kerk hom bevind wat Jeugbediening en sy onderrigtaak aan jongmense betref. 

Dit blyk dat net enkele jongmense wat die afgelope aantal jare belydenis van 

geloof afgelê het, hulle nuwe identiteit in Christus verstaan, uitleef en steeds 

betrokke is in die gemeente na belydenisaflegging.  

 

Jongmense wat belydenis van geloof afgelê het, behoort eintlik die toonbeeld te 

wees van waarheen die kerk met sy mense op pad is. Hoekom verstaan, geniet 

en leef jongmense dan nie hulle nuwe identiteit in Christus uit na 

belydenisaflegging nie? Hier is dus ’n duidelike probleem. 

 

Die soeke na oorsake vir hierdie probleem is uiteenlopend:  

• oneffektiewe materiaal, verkeerde oordrag- en leermetodes;  

• swak opgeleide of oneffektiewe kategete en begeleiers; 

• die onvermoë en afwesigheid van die voorbeeld van ouers en volwasse 

rolmodelle;  

• die totale onvermoë om die Bybel te kan integreer in die lewe;  

• die afwesigheid van ‘n lewe binne ’n verhouding met Jesus Christus;  

• die totale afwesigheid van ’n missionêre- en diensgerigtheid;  

• die opkoms van postmodernisme, ensovoorts.  
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In die navorser se eie evaluering van hierdie probleem, kan die verstaan en 

uitleef van geloofsidentiteit en gevolglike betrokkenheid nie gekoppel word aan 

die effektiwiteit van ’n spesifieke gemeente se kategese of Jeugbediening nie. Dit 

blyk uit notules van die Algemene sinode (ACTA van die Algemene Sinode 

1974:383 ev. en 1994:141 ev. )  of  hierdie probleem  nie iets nuuts is nie (sedert 

1966 is daar al op Algemene Sinodaslevlak hieroor gepraat) en in die meeste 

van die NG Kerk se gemeentes ervaar word. Dit beteken dat daar in die 

navorsing verder gekyk moet word as net oorsake wat direk verband hou met 

geloofsontwikkeling binne die kategese en Jeugbediening van ’n gemeente. ’n 

Bepalende deel van die vorming van jongmense se nuwe identiteit in Christus 

vind buite die formele  bediening van ’n gemeente plaas.  

 

In die navorser se eie worsteling met die probleem, is baie oplees werk gedoen 

en tot die besef gekom dat die probleem universeel in die kerk voorkom en meer 

kompleks is as wat die meeste mense wil toegee. Die spesifieke publikasies wat 

gedagtes aan die gang gesit het was: Confirmation van Richard Robert Osmer, 

Contemplative Youth Ministry en Growing Souls van Mark Yaconelli, Children 

Matter van Scottie Mey en medeskrywers, Family-Based Youth Ministry van 

Mark de Vries. Die publikasies het gedagtes so geprikkel dat die navorser besluit 

het om hierdie onderwerp verder te ondersoek. 

 

Die een enkele sin wat die tema direk bepaal het, is ’n aanhaling van Mark  

Yaconelli (2007:26): “We listen as young people told us again and again that 

adults who embodied a spiritual vitality and passion for life were the most 

transforming aspect of their youth ministry programs.”  

 

Dit het die navorser gebring by die gedagte om spesifiek die rol van 

ouermentoraat in die identiteitsvorming en betrokkenheid van jongmense na 

belydenisaflegging na te vors. 
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1.1.3 Begrensing van die onderwerp 

 

Hierdie is ’n empiriese studie om vas te stel of ouers se betrokkenheid by hulle 

kinders se geloofsvorming  ’n deurslaggewende rol gespeel het in die vorming 

van hulle kinders se geloofsidentiteit en betrokkenheid binne die Ned. Geref. 

Gemeente The Reeds.  

 

Om dit vas te stel is ‘n gestruktureerde vraelys ontwerp en ingevul deur ongeveer 

60 jongmense. Hierdie jongmense, wat 2006-2009 in die Belydenisklasse van die 

N G Gemeente The Reeds was, is op ’n ewekansige wyse gekies. 

 

1.1.4 Uitkomste van die navorsing 

 

Die hermeneutiese proses  binne Praktiese Teologie wil beweeg van verstaan na 

verklaring en uiteindelik  verandering teweeg bring. 

 

In hierdie navorsing sou ek as navorser graag wou vasstel hoeveel van die 

jongmense wat reeds belydenis van geloof afgelê het, hulle geloofsidentiteit 

verstaan en uitleef. Hier wil die navorser ook sien wat die ooreenstemmende 

faktore ten opsigte van geloofsontwikkeling in ouerhuise is wat kon bydra tot ’n 

beter verstaan en uitleef van geloofsidentiteit. Verder wil die navorser sien 

hoeveel van die jongmense vaste geloofsgewoontes het en steeds betrokke is by 

die kerk na belydenisaflegging in die gemeente The Reeds of by ’n ander 

gemeente of kerk. Hier sou die navorser ook wou vasstel of daar enige 

ooreenstemmende faktore ten opsigte van geloofsontwikkeling in hulle ouerhuise 

was, positief of negatief, wat hiertoe kon bydra.  
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As die navorser deur hierdie navorsing vasgestel het dat ouers se betrokkenheid 

by hulle kinders se geloofsvorming wel ’n deurslaggewende rol gespeel het in die 

vorming en verstaan van hulle geloofsidentiteit en betrokkenheid in die kerk, sal 

die navorser graag hierdie saak met verdere navorsing en toetsing wil bevestig 

by ’n meer verteenwoordigende groep.  

 

Dit mag lei tot  aanbevelings oor die wyse waarop die kategese praktyk en 

Jeugbediening in die gemeente The Reeds en moontlik die NG Kerk direk  

beïnvloed word deur ouermentoraat of die afwesigheid daarvan tydens kinders 

se geloofsvorming en wat daaraan gedoen kan word. Die navorser sou graag 

wou voorstelle maak oor hoe ouers gehelp kan word om hierdie rol op te neem, 

te ontwikkel en uit te bou en in die besonder hoe gemeentes gehelp kan word om 

op ’n deurlopende manier ouers toe te rus en aan te moedig in hulle 

geloofsontwikkelings- en begeleidingstaak.  

 

Indien hierdie studie bevind dat ouers se rol nie deurslaggewend is in die 

vorming en verstaan van geloofsidentiteit, betrokkenheid en deelname in die kerk 

nie, sou die navorser tog wou vasstel of daar ander persone of ander faktore is 

wat wel ’n deurslaggewende rol gespeel het. Aanbevelings sal dan volg oor die 

wyse waarop dit die kerklike praktyk  beïnvloed.  

 

1.1.5 Betekenis van die studie vir die Praktiese Teologie? 

 

Praktiese Teologie as teorie van aksie of handelingswetenskap is volgens Heitink 

(1999:6) “the empirically oriented theological theory of the mediation of the 

Christian faith in the praxis of modern society”. Hierdie definisie verwys dus na  

praxis 1: die mediasie van die Christelike geloof en praxis 2: dit vind plaas in die 

praxis van die moderne samelewing.  
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Gemeentebou is volgens Nel (Nel 1994:11-12) ’n onderdeel van praktiese 

teologie wat homself telkens aan veral die ekklesiologie oriënteer. Gemeentebou 

is spesifiek gemoeid met die gemeente as die voertuig vir die koms van God se 

Koninkryk in hierdie wêreld. Die gemeente is God se subjek deur wie Hy na die 

wêreld toe kom. Daar is egter ’n groot kloof tussen hoe God bedoel het ’n 

gemeente moet wees en hoe dit op ’n gegewe tyd en plek funksioneer. 

Gemeentebou  is daarom juis gemoeid  met hoe die empiriese subjek (die 

gemeente soos wat dit oral op die aarde voorkom in sy gebrokenheid) nader kan 

kom, meer kan word soos dit bedoel is om te wees - gedefinieerde subjek. Om te 

help met hierdie kloof vernouing wil Gemeentebou gemeentes begelei tot insig 

in, genieting  en uitleef van hul identiteit. 

 

Hierdie studie kyk vanuit ’n Gemeentebou hoek na Jeugbediening en spesifiek 

na onderrig (didaché) in die geloofsontwikkeling van jongmense. 

Geloofsontwikkeling is volgens Nel (2001: 149) binne die reformatoriese tradisie 

niks anders as identiteitsvinding nie. Kinders en jongmense word deur die totale 

bediening binne ’n gemeente gehelp om te word wat hulle in Christus reeds is.  

 

1.1.6 Tipe navorsing 

 

Binne die empiriese benadering kies die navorser ’n kombinasie van 

eksplorerende en toetsende navorsing. Die eksplorerende navorsing  is volgens 

Heitink (1991: 230) ’n mengsel tussen navorsing wat wil beskryf en navorsing 

wat poog om ’n hipotese te toets. In hierdie navorsingsmetode wil die navorser 

nie net die breë veld van die studie eksploreer of sekere fenomene registreer nie, 

maar poog om te verduidelik, met die vooruitsig om sekere hipoteses te 

ontwikkel op grond van die bevindings.  Eksplorerende navorsing het altyd ten 

doel om ’n teorie oor sekere vooropingesteldhede te formuleer wat kan ontwikkel 
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in ’n hipotese. Die hoofklem van hierdie benadering is verduideliking en 

interpretasie.  

 

By toetsende navorsing gaan dit volgens Heitink (1991:230-231)  oor die 

empiriese toetsing van een of ’n aantal interverweefde hipoteses wat gewoonlik 

van die teorie ontspring het. Hierdie toetsing geskied gewoonlik deur ’n 

ondersoek by ’n afgebakende verteenwoordigende groep. Hierdie metode bewys 

gewoonlik die realiteit (Bv. Voorkoms van geloofsgewoontes/betrokkenheid/ 

onbetrokkenheid) van ’n sekere effek (bv. geloofsidentiteit/geen geloofsidentiteit) 

wat spesifieke aksies (bv. aanwesigheid/afwesigheid van ouermentoraat) op 

mense het. Die metode deurloop die hele empiriese siklus van observasie - 

versameling en kategorisering van empiriese data met die oog op die formulering 

van ’n hipotese, induksie - die punt van formulering van die hipotese, deduksie - 

die gevolgtrekkings waartoe gekom word wat vloei uit die hipotese in die vorm 

van toetsbare voorspellings, toetsing - toetsing van die resultate van nuwe data 

wat gebaseer is op die uitkoms van die voorspellings en evaluering - die 

terugvoer na die teorie, dit lig weer sake vir verdere navorsing uit. 

 

Die metode van navorsing of navraag wat vir hirdie studie gekies is, is formele 

navorsing op ’n kwantitatiewe manier.  Kwantitatiewe navorsing is volgens 

Osmer (2008:48-49) die versameling en analisering van numeriese of 

gekwantifiseerde data om die verbande tussen veranderlikes vas te stel. Dit help 

om patrone en verhoudings te bepaal wat weer kan help om vas te stel watter 

sake (in hierdie geval geloofsvormende eienskappe in die ouerhuis)  bygedra het 

om jongmense se lewens  op ’n spesifieke wyse (in hierdie geval 

geloofsidentiteit, geloofsgewoontes en betrokkenheid)  te impakteer. 
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1.1.7  Relevansie van die navorsing 

 

Elke gemeente en kerk is op een of ander manier besig om kinders en 

jongmense te begelei in hulle geloofsontwikkeling. Tog behou gemeentes en 

kerke slegs ’n handjievol jongmense na belydenisaflegging. Indien daar bevind 

word dat ouers ’n deurslaggewende rol speel in die vorming en verstaan van hul 

kinders se geloofsidentiteit, betrokkenheid en deelname na belydenisaflegging, 

kan dit ’n enorme deurbraak wees om gemeentes en kerke te help in die aanpak 

van hul geloofsontwikkelingstaak. Eerstens sal dit binne Jeugbediening ’n 

kopskuif vra, aangesien Jeugbediening vandag uitsluitlik op kinders en 

jongmense gefokus is los van die ouers.  Daar kan dan spesiale programme 

ontwikkel word om ouers toe te rus om hulle rol weer op te neem, te ontwikkel en 

uit te bou. Dit sal ook vir enige kerk ’n duidelike aanduiding wees om 

geloofsontwikkeling nie los van die ouers te beplan nie. 

 

Indien daar bevind word dat ander persone of faktore die deurslaggewende rol 

speel in identiteitsvorming, kan hierdie navorsing nuwe navorsing tot gevolg hê 

om ander persone en ander faktore aan te spreek. 

 

1.2 Formulering van die probleem en doel van die navorsing 

 

Jongmense verlaat die kerk na belydenisaflegging. Die meeste wat agterbly, raak 

totaal en al onbetrokke. Dit lyk dus of daar ’n totale afwesigheid van die verstaan 

van geloofsidentiteit by jongmense na belydenisaflegging voorkom.  

 

Dit lyk of kategese en die totale Jeugbediening  nie genoegsaam meehelp in die 

vorming van jongmense se verstaan en uitleef van hulle geloofsidentiteit nie. 

Speel ouers ’n rol daarin dat sekere jongmense na belydenisaflegging ’n sterk, 

 
 
 



 9

gesonde en groeiende geloof het en ander nie? Speel ouers dalk ’n rol daarin dat 

sekere jongmense na belydenisaflegging die kerk verlaat en ander nie? Is die 

rede vir betrokkenheid/ onbetrokkenheid by die kerk na belydenisaflegging nie 

dalk te vinde by die ouers se betrokkenheid/onbetrokkenheid nie? Hoe kan 

gemeentes gehelp word om jongmense te begelei op hul pad van 

identiteitsvinding? Hierdie toedrag van sake raak die wese van die kerk en het ’n 

direkte impak op die funksionering van die kerk en spesifiek die Jeugbediening 

en kategese. 

 

Opsommend kan gesê word dat kategese alleenlik nie jongmense genoegsaam 

begelei in die vorming, verstaan en uitlewing van hul geloofsidentiteit nie. Die 

doel van hierdie studie is dus om die rol van ouermentoraat in 

geloofsidentiteitsvinding en betrokkenheid in die kerk binne die Jeugbediening en  

kategesesisteem te bepaal. 

 

1.3 Hipotese 

 

Ouermentoraat en begeleiding tydens kategesejare help jongmense in die 

vorming en verstaan van hulle geloofsidentiteit en betrokkenheid na 

belydenisaflegging. Wanneer ouers dus hul kinders tydens die 

geloofsvormingsjare as geestelike mentors begelei, het dit ’n positiewe gevolg op  

jongmense se verstaan en uitleef van hulle geloofsidentiteit en betrokkenheid na 

belydenisaflegging. 

 

Dit kan ook negatief gestel word: ‘n Gebrek aan ouermentoraat en begeleiding 

tydens die kind se kategesejare is die oorsaak vir die afwesigheid van die 

verstaan en uitleef van hulle geloofsidentiteit en betrokkenheid na 

belydenisaflegging. Wanneer ouers dus hul kinders tydens die 

geloofsvormingsjare as geestelike mentors begelei nie, het dit ’n negatiewe 
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gevolg op jongmense se verstaan en uitleef van hulle geloofsidentiteit wat lei tot 

onbetrokkenheid na belydenisaflegging.  

 

Die ouers se betrokkenheid/onbetrokkenheid by die kind tydens die kategesejare 

speel dus ’n direkte rol in die uitkomste van kategese en belydenisaflegging. 

 

1.4. Metodologie 

 

Die metodologie wat in hierdie navorsing gebruik gaan word is ’n kombinasie van 

Gerben Heitink en Richard Osmer se metodes van Prakties-Teologiese 

interpretasie. Vervolgens gaan eerstens Heitink en daarna Osmer se benadering 

bespreek word. 

 

1.4.1 Sirkel van Hermeneutiese, Empiriese en Regulerende teorie van aksie   

          van Heitink 

 

Heitink (1999:165) se sirkel van Hermeneutiese (Verstaan), Empiriese (Verklaar), 

Regulerende (Verander) teorie van aksie (Vergelyk figuur 1 hieronder), wil 

beweeg van verstaan na verklaring en wil uiteindelik verandering teweegbring.  

Hierdie perspektiewe word direk na die illustrasies in meer detail bespreek.  
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Figuur 1. Sirkel van aksie van Heitink 

             

 

1.4.1.1 Die Hermeneutiese perspektief  

 

Die woord ‘hermeneutiek’ is  volgens Heitink (1991:179) afkomstig van die 

Griekse woord hermeneuein wat ’n paar betekenisse het. Dit beteken onder 

andere “om te sê” in die sin van “om jou uit te druk” of “om iets aan te kondig”. Dit 

kan ook beteken “om te vertaal” in die sin van “om iets te interpreteer”. Vandag 

beteken hermeneutiek eenvoudig die teorie van interpretasie. Hermeneutiek was 

oorspronklik volgens Osmer (2008:20) net ingestel op die interpretasie van ou 

tekste, maar is in die twintigste eeu deur hermeneutiese filosowe uitgebrei om 

die interpretasie van daaglikse aktiwiteite van gewone mense in te sluit.  Die 

hooftaak van hermeneutiek is tweevoudig naamlik om beide die teks en die 

konteks te interpreteer in ’n poging om dit te verstaan en om die reëls  vir die 

verstaan te formuleer. Hierdie perspektief oorvleuel gedeeltelik met die 

Interpretatiewe- en Normatiewe taak by Osmer. 

 

In ’n poging tot begripvorming, verbind die hermeneutiese perspektief  die “Wie 

doen wat?” in die teks en konteks met die “hoekom” en die “waarom” vraag om 

Herme-
neutiese 

sirkel 
Verstaan 

Empiriese 
sirkel 

 
Verklaar 

Regulerende 
sirkel 

 
Verandering 
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so die intensie en die motivering  agter die optrede in die teks en konteks te 

ontdek.  

 

In ons poging om ons huidige situasie te interpreteer en te verstaan, moet daar 

spesifiek aandag gegee word aan die invloed van die teologie, geskiedenis en 

kultuur wat die agtergrond gevorm het waarteen ons verlede ontwikkel het en die 

motivering was vir die daarstel van ons huidige situasie.  

 

Die hermeneutiese verstaan kyk daarom na die onderwerp wat nagevors gaan 

word (bv. die kerklike praktyk van identieitsvinding), met spesifieke verwysing na 

hoe dit beïnvloed is en beïnvloed word deur die veranderende sosiale norme en 

gedrag. Hierdie studie gaan interdissiplinêr, deur ‘n oorsig van die relevante 

literatuur, eerstens vanuit ‘n Teologiese perspektief en daarna vanuit ’n 

Psigologiese perspektief na identiteitvinding en die rol van ouers daarin kyk.   

 

1.4.1.2 Die Empiriese perspektief 

 

Die woord empiries kom  volgens Heitink (1991: 221) van die Griekse woord 

empeiria, wat “ervaar” beteken. ‘n Empiriese benadering  poog om te wys dat alle 

wetenskaplike kennis gebaseer is op ’n werklikheidservaring. Dit kan dus 

onderskei word van persepsies.  Hierdie perspektief oorvleuel redelik sterk met 

Osmer se Deskriptief-empiriese taak wat in ’n latere paragraaf beskryf sal word. 

 

Vroeër in hierdie hoofstuk, onder die opskrif Tipe navorsing, is die keuse vir ’n 

kombinasie van eksplorerende en toetsende navorsing reeds aangedui.  

 

Die empiriese benadering verbind die “wie doen wat” met die “waar en wanneer” 

van die teks en konteks. Gedrag is altyd situasie bepaald want dit geskied op ’n 
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spesifieke tyd, op ’n spesifieke plek en het altyd ’n spesifieke konteks, wat weer 

deur verskillende omstandighede en faktore bepaal word. Empiriese navorsing  

help om duidelikheid te kry tussen die verskillende veranderlikes.  

 

Nadat die hermeneutiese benadering gevolg is om die kerklike praktyk van 

identiteitsvinding te bepaal en die Teologiese- en Psigologiese rol van ouers 

binne hierdie identiteitsvorming, word die empiriese benadering ingespan deur 

middel van die kwantitatiewe metode van navorsing om ’n vergelykende studie te 

doen. Deur middel van vraagstelling aan jongmense sal vasgestel word watter rol 

hul ouers gespeel het betreffende geloofsontwikkeling tydens hulle kinderjare. 

Die positiewe of negatiewe bydrae van sodanige betrokkenheid tot hulle 

geloofsidentiteit en betrokkenheid in die kerk word ook ondersoek. 

 

1.4.1.3 Die Strategiese perspektief 

 

Heitink se sirkel van Hermeneutiese (Verstaan), Empiriese (Verklaar), 

Regulerende (Verander) teorie van aksie (1999:165) bring ons onomwonde by 

verandering of waar verandering voorgestel kan word. 

 

Die opkoms van die sosiale wetenskap is baie nou verwant aan die radikale 

veranderinge in die samelewing. Beoefenaars van hierdie wetenskap wil in die 

eerste plek verandering verstaan en verduidelik, maar hulle het ook ontdek dat 

hulle nie net instaat is om toekomstige gedrag te voorspel nie, maar dit ook te 

beïnvloed deur middel van beplanning en bestuur. Dit het gelei tot die 

ontwikkeling van die Strategiese perspektief in die aksie teorie. Hierdie strategie 

oorvleuel met beide die Interpretatiewe en Pragmatiese taak van Osmer. 
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Praktiese teologie as “the theory of the mediation of the Christian faith in praxis 

of modern society” is volgens Heitink (1999:6) onafwendbaar daarop ingestel om 

gedrag te verander deur ’n proses van beïnvloeding en bestuur. 

 

Die strategiese benadering verbind die “wie doen wat” met die “hoe” en “vir 

watter rede”. Dit gaan dus hier om die nuut verworwe kennis te gebruik om 

verandering te beplan en deur te voer.  

 

Heitink (1999:212) stel voor dat mens nou beweeg van die definiëring van die 

probleem na ’n diagnose, van diagnose na beplanning van aksieplanne, van 

aksieplanne tot intervensie of begeleiding en dan na gereelde evaluering en 

aanpassing van die aksieplanne.  

 

In hierdie studie beplan die navorser om, sodra vasgestel is dat ouermentoraat 

en begeleiding tydens die kind se kategese- /geloofsvormingsjare  ’n 

deurslaggewende invloed op die vorming van geloofsidentiteit en betrokkenheid 

van jongmense gehad  het, die probleem te probeer definieer. Dit sal tot gevolg 

hê dat aksieplanne uitgewerk kan word oor die wyse waarop die kerklike praktyk 

van kategese en Jeugbediening in die NG gemeente The Reeds aangepas kan 

word. Hierdie aanpassings sal hoofsaaklik daarop ingestel moet wees om ouers 

toe te rus en te begelei deur hierdie studie se navorsingsresultate met hulle te 

kommunikeer, sodat hulle hulle rol in geloofsvorming kan opneem. Die navorser 

sou ook graag hierdie navorsingsresultate op ’n breër vlak wou toets, deur 

verdere navorsing te doen en dan uiteindelik aksie stappe op te stel hoe hierdie 

probleem aangespreek kan word op ’n baie breër vlak. 

 

Indien vasgestel word dat ouermentoraat en begeleiding tydens die kind se 

geloofsvormingsjare nie ’n deurslaggewende invloed op die vorming van 

geloofsindentiteit van jongmense gehad het nie, sal ’n doelwit wees om vas te 
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stel wat wel  ’n deurslaggewende invloed het. Beplanning kan dan daar rondom 

gedoen word vir verdere navorsing. 

 

1.4.2 Vier take van Prakties-Teologiese interpretasie van Osmer 

 

Osmer (2008:x) poog in sy boek Practical Theology – An Introduction, om die 

proses van navorsing nie net vir akademiese doeleindes bruikbaar te maak nie, 

maar om dit toeganklik en prakties te maak vir predikante en gemeenteleiers in 

hulle daaglikse verantwoordelikhede in gemeentes. Tog is hierdie benadering 

van interpretasie juis bruikbaar vir enige wetenskaplike navorsing. Hy omskryf 

die proses van  Praktiese-Teologiese interpretasie met vier take waarmee die 

predikant, leiers van die gemeente en navorsers mee besig moet wees ten einde 

enige proses in die gemeente of navorsingsveld te kan fasiliteer. Hierdie vier take 

kan ook in die vorm van ’n hermeneutiese sirkel (Vergelyk figuur 2 hier onder)  

gekonseptualiseer word,  en staan bekend as  ‘n Deskriptief-empiriese taak, ‘n 

Interpretatiewe taak, ‘n Normatiewe taak en die Pragmatiese taak.   

 

Figuur 2.  Hermeneutiese sirkel vir Prakties-Teologiese interpretasie  

                van Osmer 

DeskriptiefDeskriptief--empirieseempiriese taaktaak

Interpretatiewe taak

Normatiewe taak

Pragmatiese taak
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Volgens Osmer (2008: 4) kan die kerntaak van Prakties Teologiese interpretasie 

en optrede opgesom word in vier vrae:  

 

• Wat is aan die gebeur? (Deskriptief-empiriese taak) 

• Hoekom is dit aan die gebeur? (Interpretatiewe taak) 

• Wat behoort te gebeur? (Normatiewe taak) 

• Hoe kan ons hierop reageer? (Pragmatiese taak)) 

 

Elkeen van die antwoorde op die bostaande vier vrae sal die vier kern take van 

Prakties-Teologiese interpretasie tot gevolg hê. 

 

1.4.2.1 Die Deskriptief-empiriese taak 

Gemeenteleiers ervaar dikwels menslike verhale waar mense hulle probleme 

deel, hulp soek, gehospitaliseer word, mense aan die dood afstaan en 

doodeenvoudig net deur die normale stadiums van die lewe beweeg. Wanneer 

predikante en leiers dan binne hierdie situasies observasies maak en informasie 

versamel, poog hulle om die volgende vraag te beantwoord: Wat is aan die 

gebeur?  Hierdie vraag lê in die hart van deskriptief-empiriese navorsing van 

Praktiese-Teologiese interpretasie. Tog is dit belangrik dat hierdie taak so breed 

as moontlik gesien moet word en nie net wanneer probleme en krisisse ervaar 

word nie.  

 

Osmer (2008:37) kies in sy beskrywing van empiriese navorsing om dit meer ’n 

pastorale aanslag te gee. Die leier of navorser moet ‘n “spirituality of presence”  

ontwikkel. Hierdie eienskap beskryf Osmer as “...a spiritual orientation of 

attending to others in their particularity and otherness within the presence of 

God.” Hy noem dit ook ’n Priesterlike luister en vra dat hierdie “spirituality of 

presence” in noue verband met die deskriptief-empiriese taak in Prakties 

Teologiese navorsing gesien moet word.  
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Dit is eers teen hierdie agtergrond dat ons sy drievoudige metode van navraag  

of navorsing (Vergelyk figuur 3) sal verstaan.  Hy praat van Informele navraag 

(dit sluit in aandagtig luister in interpersoonlike kommunikasie, ’n openheid om 

die mooi en hartseer van elke dag te kan opmerk, ens.), Semi-formele navraag 

(gereelde, spesifieke metodes en aktiwiteite wat groepe of individue op ’n 

gestruktureerde wyse laat reflekteer) en formele navraag (waar kwalitatief of 

kwantitatief formeel deur middel van onderhoude of vraelyste empiries navraag 

of navorsing gedoen word). Daar is reeds in hierdie hoofstuk aangedui dat in 

hierdie navorsing gekies word vir formele navraag op ’n kwantitatiewe manier. 

 

Figuur 3.  Drievoudige metode van navraag 

Informeel teenwoordig  -------------------------------------------- Formeel teenwoordig 

Semi-formeel teenwoordig 

 

Empiriese navorsing is ’n baie handige gids vir die kweek van begrip vir die 

persone wat bestudeer word. Dit help ook om sosiale tendense te identifiseer wat 

impakteer op die mense wat nagevors word.  

 

Osmer (2008:47-48) gee ook duidelike riglyne hoe ’n navorsingsontwerp en 

navorsingsplan daaruit moet sien. Vervolgens word hierdie studie se 

navorsingsplan aan die hand van Osmer (2008: 53) se riglyne  bespreek. 

 

a)  Opstel van die navorsingsplan 

 

•    Die persone wat ondersoek gaan word: In hierdie navorsing kies die 

navorser om al die jongmense (84) wat belydenis van geloof afgelê het 

in die Nederduitse Gereformeerde Gemeente The Reeds tussen 2006-

2009 in die ondersoek te gebruik..  
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•    Die metode van dataversameling: In die kwantitatiewe navorsing gaan 

die navorser ’n gestruktureerde vraelys opstel en e-pos aan die 

navorsingsgroep.  

 

•    Die navorsingspan wat die navorsing gaan onderneem:  Dr. Mike 

van der Linde (navorsingskonsultant) en Mnr. Paul van Staden 

(statistikus) van die Statistiek departement van die Universiteit van 

Pretoria is aan die navorser toegewys om behulpsaam te wees met die 

beplande navorsing. Die navorser beplan ook om die jeugwerker in NG 

Gemeente The Reeds, Elzeth Vorster, te vra om behulpsaam te wees 

met die ontvangs van alle ingevulde vraelyste en aan die navorser aan 

te stuur, om anonimiteit te verseker.  

 

•    Die stappe wat gevolg gaan word om die projek binne die 

tydsraamwerk te voltooi: Die vraelys gaan in samewerking met die 

toegewysde persone opgestel en uitgestuur word. Respondente gaan 

gevra word om dit binne die bestek van een maand terug te stuur. Twee 

opvolg SMS’e gaan aan elke respondent gestuur word, een direk na 

versending van die vraelyste en ’n ander, twee weke voor die einde van 

die maand tydperk.  

 

Gereelde konsultasies sal met die toegewysde persone aangelê word om die 

data te versamel, te analiseer en interpreteer.  

 

1.4.2.2  Die Interpretatiewe taak 

 

Die meeste mense is vandag net nie meer tevrede met leiers wat vir hulle preek 

en onderrig in die styl van die ou, hiërargiese model van outoritêre leierskap nie. 

Hulle soek leiers wie se wyse begeleiding hulle kan help om sin te maak uit die 
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omstandighede van hulle lewens en wêreld. Die Interpretatiewe taak verwys 

volgens Osmer (2008: 82) na ’n proses wat ’n leier of gids volg om van insig en 

verstaan te beweeg tot teoretiese interpretasie deur wyse oordeel aan die dag te 

lê.  Dit wil die vraag antwoord: hoekom is dit aan die gebeur? 

 

Die interpretatiewe taak steun op die teorieë van die kunste en die wetenskap 

wat ons help om beter te verstaan en te verduidelik hoekom spesifieke patrone 

en dinamika voorkom. Ons kan die wetenskaplike teorieë met  kaarte of lense 

vergelyk. Interpreterende gidse (leiers) bring teoretiese kaarte saam wanneer 

hulle ander mense moet lei. Sulke kaarte gee aan hulle prentjies van hoe die 

landskap waarbinne hulle reis lyk en van moontlike paaie wat hulle kan kies. Tog 

is daar twee vaardighede wat hulle moet aanleer: Eerstens is die kaart nie die 

landskap nie en tweedens  moet ’n kaart gekies word wat by die doel pas. 

 

Hierdie leiers of gidse moet wyse oordeel aan die dag lê om ’n balans te 

handhaaf tussen bedagsaamheid (Vergelyk figuur 4) aan die een kant, waar 

individue en groepe met groot deernis en vriendelikheid behandel word sonder 

om na hulle omstandighede te kyk (om te poog om te strewe na insig in 

spesifieke omstandighede van mense), maar aan die ander kant verwys dit na 

die vermoë om teoretiese interpretasies of passing te maak (om op die teorieë 

van die wetenskap en die kuns te steun om sekere omstandighede te verstaan 

en te reageer op spesifieke gebeure, situasies en kontekste). Tussen die 

bedagsame optrede en passing van omstandighede by teoretiese kaarte, lê dan 

die wyse oordeel (Dit is die vermoë om gebeure, situasies en kontekste op drie 

verweefde maniere te interpreteer naamlik identifisering van die relevante 

besonderhede, onderskeiding van die morele uitkomste daaragter en die 

vasstelling van die mees effektiewe metode om hierdie uitkomste te bereik in die 

lig van die hindernisse en moontlikhede binne die tyd en plek). 
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Figuur 4.  Drievoudige proses in interpretasie 

 

Bedagsaamheid ------------------------------------------------------Teoretiese interpretasie 

                                             Wyse oordeel 

 

1.4.2.3 Die Normatiewe taak 

 

Net soos wat die profete se taak in die Ou Testament was om God se Woord te 

interpreteer vir die verbondsvolk in ’n spesifieke tyd en plek, net so is die 

Normatiewe taak volgens Osmer (2008:132-136) ’n profetiese taak wat ons op so 

’n  manier na God se Woord laat luister en dit te interpreteer dat dit spesifieke 

sosiale omstandighede, gebeure en besluite van die gemeente aanspreek. Die 

Normatiewe taak gebruik Teologiese konsepte om spesifieke episodes, situasies 

of kontekste te interpreteer en om etiese norme te konstrueer om sodoende ons 

optrede te begelei. Hierdie manier van onderskeiding is ’n saak van Goddelike 

openbaring en Teologiese interpretasie te midde van populêre of amptelike 

teologie wat die wêreld na ’n ramp toe lei. Hierdie taak antwoord die vraag: Wat 

behoort te gebeur? 

 

Die normatiewe taak beweeg van ’n simpatieke deelname (Vergelyk figuur 5) aan 

God se meelewing en lyding oor die lewens van sy verbondsmense en skepping 

na die soeke na God se wil en begeleiding binne die omstandighede, gebeure en 

beslissings van die lewe. Dit vind sy eindpunt wanneer ’n Teologiese- (gebruik 

Teologiese konsepte om spesifieke gebeure situasies en kontekste mee te 

interpreteer in die lig van teorieë van Goddelike en menslike handelinge) en 

etiese interpretasie (gebruik etiese beginsels, reëls en riglyne om handelinge te 

begelei tot morele uitkomste) gemaak word, wat as norm dien. Goeie praktyke uit 

die hede en verlede kan ook dien as normatiewe modelle en koersaanwysers vir 

vandag se gemeentes.  
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Figuur 5.  Drievoudige fases in Normatiewe interpretasie 

Simpatie -------------------------------------------------------------------- Teologiese & Etiese 

                                             Onderskeiding                              interpretasie 

 

Normatiewe Teologiese perspektiewe verskaf hulp aan interpreteerders om te 

weet waarheen hulle op pad is of wat die uitkomste behoort te wees. Tog help dit 

hulle nie om te weet hoe hulle spesifieke gebeure, situasies en kontekste kan 

beweeg/verander om nader te beweeg aan verlangde uitkomste nie. Dít is die 

taak van pragmatiese Teologiese interpretasie wat net hierna beskryf word. 

 

1.4.2.4 Die Pragmatiese taak 

 

Die leiers in hoofstroom kerke word vandag nie net deur eksterne uitdagings van 

’n veranderende sosiale konteks gekonfronteer nie, maar ook deur die interne 

uitdaging om die gemeente te help om hulle identiteit en roeping opnuut te 

ontdek anderkant die tyd waar die kerk in die sentrum van kulturele beïnvloeding 

en mag was. Hoe bewerk mens hierdie soort verandering? Die Pragmatiese taak 

is volgens Osmer (2008:176-178) juis die taak van vorming van strategieë en 

aksies wat die praktiese situasie op so ’n manier sal beïnvloed dat verlangde 

resultate verkry kan word. Dit gaan in hierdie taak oor hoe om verandering 

teweeg te bring en te begelei. Die Pragmatiese taak wil die vraag antwoord: Hoe 

moet hierop gereageer word? 

 

Daar is volgens Osmer (2008:176 ev.) drie vorms van leierskap (Vergelyk figuur 

6) wat hier van kardinale belang is. Al drie is nodig om organisasies te begelei in 

verandering. Al drie moet ook geskied binne ’n leierskapstyl van diens. 
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Figuur 6.  Drie vorms van leierskap in Pragmatiese taak 

        

Taak bevoegdheid ----------------------------------------------Transformerende leierskap 

                                      Transaksionele leierskap                                                             

                                    

• Taakbevoegdheid en nederigheid – Die vermoë om uit te munt in die 

uitvoering van ’n leierskapsrol binne ’n organisasie, maar altyd op ’n 

nederige manier. Dit behels altyd twee goed: eerstens dat leiers sal 

toelaat dat individue se behoeftes en die gemeenskap as geheel se ‘well-

being’ hulle leierskap vermoëns steeds sal uitdaag en rek, sodat dit sal lei 

tot beter opleiding. Tweedens beteken dit dat leiers hulle beperkinge sal 

ken. 

 

• Transaksionele leierskap – Dit is die vermoë om ander te beïnvloed deur 

’n proses van beloning. Daar is twee soorte belonings: Eerstens waar die 

behoeftes van mense aangespreek word in ruil vir hulle ondersteuning en 

deelname. Tweedens om heeltyd te onderskei tussen verskillende 

kompeterende agendas om die gemeente te help om sy missie te bereik. 

Hierdie kontraktering mag nooit slegs ’n billike ooreenkoms (contract-as-

fair-exchange) wees nie, maar moet eerder gesien word as ’n 

ooreenkoms-as-diens-aan-God (covenant-as-service-of-God). Leiers 

onderskei ook tussen “felt-needs” en “rea”l of “deepest needs”. Om hierin 

te help, begelei transaksionele leiers mense op twee maniere: Eerstens 

op ’n pad van dissipelskap (op so ’n pad word eie behoeftes aangespreek, 

maar leer elke individu om ook uit te reik na ander se behoeftes). 

Tweedens op ’n pad om ander mense wat anders as hulleself is se 

behoeftes ook raak te sien en na hulle toe uit te reik. Dis op hierdie punt 

dat die kerk anders te werk gaan in kontraktuele leierskap as ander 

organisasies. Die rede is duidelik: Anders gaan kerkwees oor 

behoeftebevrediging en veral eie behoeftes en behoeftes van mense soos 

ons. Transaksionele leierskap op ’n styl van diensbaarheid beteken dat jy 
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die selfopofferende liefde van Christus as geskenk ontvang en deurgee 

aan ander wat anders as jyself is. Dit beweeg weg van insluiting- 

uitsluiting denksisteem na ’n altyd-kies-vir-liefde. 

 

• Transformerende leierskap -  Dit is die vermoë om ’n organisasie deur ’n 

proses te lei waar sy identiteit, missie, kultuur en manier van funksionering 

fundamenteel verander word. In die kerk sluit dit veral verandering in 

aanbidding, geloofsgemeenskap, uitreik en openheid of inklusiwiteit in. 

 

Hierdie soort leierskap is vandag baie nodig binne hoofstroom kerke. Sulke 

leierskap is soms baie duur en behels groot risiko’s. Dit sal ook weerstand, 

konflik, mislukking en teleurstelling meebring. Wanneer hierdie leierskap betree 

word, sal in die lyding van Jesus gedeel word wanneer, soos Jesus, die 

gemeente begelei word om ’n gemeenskap te word wat God wil hê. Sulke leiers 

sal ook die gemeenskap van Jesus se lyding betree.  

 

1.5 Vooruitskouing 

 

Vervolgens word daar gekyk na die groter prentjie waarbinne beplande navorsing 

gedoen gaan word. Eerstens word daar na ouermentoraat in identiteitsvorming 

en geloofsontwikkeling binne ’n Teologiese en dan Psigologiese raamwerk 

gekyk. Daarna word die empiriese benadering gevolg om deur die kwantitatiewe 

metode van navorsing by jongmense vas te stel watter rol hulle ouers se 

betrokkenheid/afwesigheid tydens hulle kinderjare gespeel het in hulle 

geloofsidentiteit en hoe dit positief of negatief bygedra het tot die verstaan, geniet 

en uitleef van hulle nuwe identiteit in Christus en betrokkenheid by die kerk as 

jong volwassenes. Laastens gaan gevolgtrekkings gemaak word, strategieë en 

aksiestappe beplan word hoe die kerklike praktyk beïnvloed kan word.  
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Hoofstuk 2 

Geloofsontwikkeling, identiteitsvinding en ouermentoraat binne die 

Teologiese raamwerk van Gemeentebou, Jeugbediening en die modus van 

onderrig 

 

2.1  Inleiding 

 

Die rol van ouermentoraat in identiteitsvorming en geloofsontwikkeling gaan in 

hierdie hoofstuk binne die Teologiese raamwerk van Gemeentebou, 

Jeugbediening en die modus van onderrig benader word.  Gemeentebou gaan 

ons help om iets te verstaan van God se betrokkenheid in en deur ouers, kinders 

en jongmense en die rol en doel van die gemeente in ouers, kinders en 

jongmense se lewens. Hierdie hoofstuk sluit baie nou aan by Heitink se 

Hermeneutiese perspektief en Osmer se Normatiewe taak van Prakties-

Teologiese interpretasie. Hierdie hoofstuk sal dus gedeeltelik die vraag: Wat 

behoort te gebeur? beantwoord. 

 

2.2 Gemeentebou 

 

2.2.1 Historiese ontwikkeling van Gemeentebou 

2.2.1.1 Gebore uit die nood van kerke 

Die term Gemeentebou of gemeente opbou het volgens Te Velde (1992:18) uit 

die nood van die volkskerke in Duitsland ontstaan teen die einde van die 

negentiende eeu, ongeveer 1890. Predikante het uit besorgdheid oor die klein 

persentasie lidmate wat by die groot volkskerke in die stede betrokke was, begin 

om iets aan die situasie te probeer doen. Te Velde (1992:27) praat in hierdie 

verband tereg van “gemeente opbouw als remedie tegen de leegloop van de 
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kerken”. Stadsgemeentes is in wyke verdeel, kontakpersone is aangestel en 

allerlei pogings is aangewend om nuwe lewe in die volkskerke in te blaas.   

 

Die term gemeenteopbou is ook toenemend in die dertigerjare van die vorige eeu 

gebruik om die herstel van gemeentes in Nederland en Duitsland mee aan te dui. 

’n Groeiende missionêre gerigtheid op die samelewing het ook uit hierdie 

beweging begin ontstaan. 

 

In Suid-Afrika het die wetenskaplike besinning oor die opbou van die gemeente 

volgens Nel (1994:9) eers in 1986 begin. Hy verkies die term Gemeentebou in 

Afrikaans, om daarmee rekening te hou dat daar mee gebou word aan die 

bouwerk waarmee God in elk geval reeds besig is.  

 

Alhoewel Gemeentebou volgens Nel (1999: 386) aanvanklik ontwikkel het en 

selfs vandag nog dikwels gebruik word as ’n poging om nuwe lewe in 

vasgeloopte situasies in te blaas om sodoende die kerk te red, het dit mettertyd 

ontwikkel tot  gemeente-ontwikkeling of -vernuwing wat baie meer omvattend is. 

Dit sluit vernuwing of voortdurende reformasie, integrering en koördinering van 

alle bedieninge, langtermynbeplanning, ’n nuwe afhanklikheid van God en 

identiteitsopleiding in. Die wese, doel en funksionering van die gemeente is dus 

hier ter sprake. 

 

2. 2.1.2 Bybelse wortels van Gemeentebou 

 

Die begrip Gemeentebou sluit volgens Nel (2009:3)  nou aan en spruit eintlik 

voort uit die metafore oor bou in die Bybel, waar God, volgens die Ou Testament, 

een man roep om vir Hom ’n volk te begin bou (Genesis 12). Hy bou sy volk op 

om ’n seën te wees vir die wêreld en leer hulle (bou hulle op) om sy wil te doen 
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soos wat dit in die Torah aan hulle bekendgemaak is. Nel toon ook aan (1994:3-

4) dat reg deur die Ou Testament en veral by die profete (Jeremia en Sagaria in 

die besonder) hierdie boubeeld baie gebruik word om God se betrokkenheid deur 

sy profete by die volk mee aan te dui (Vergelyk in die verband Jer. 1:10; 12: 14-

17; 18:7-10; 24:6; 31:4, 28; 33:7; 42:10; 45:4; Sag 6:9-15). Wagner (1984:175)  

dui aan dat die boubegrip in die Ou Testament wesenlik verwys na daardie 

aktiwiteit waardeur die wêreld volgens die wil van God herstel of herskep word.  

 

In die Nuwe Testament bou Hy in Christus vir Hom ’n gemeente (die 12 dissipels 

as volgeling gemeenskap) – onder wie Hy woon en werk. Jesus is volgens Nel 

(1994:4) die Een in Wie en deur Wie die nuwe tempel van God opgebou word . 

Terselfdertyd is Hy ook die Een wat self sy gemeente bou  (Vergelyk in die 

verband Mat. 16:18). Paulus gebruik die begrip opbou die heel meeste en gaan 

een treetjie verder met die beeld in die meeste van sy briewe en veral Efesiërs 4. 

Hy sê dat die gemeente homself moet opbou (Vergelyk ook 1Pet. 2:4), veral deur 

diegene wat in ’n besondere diens staan waardeur die gemeente toegerus en 

opgelei word, maar ook deur diegene wat nie in ’n besondere diens staan nie. 

Deur die Gees skenk die Vader en die Seun gawes aan elke gelowige. Die 

gawes help ons om die inhoud en die doel van die bouwerk te verstaan. Die 

gawes is tot nut in die opbou van die gemeente geskenk (Efesiërs 4:12).  

 

Opsommend kan ons dus sê dat in beide die Ou- en Nuwe Testamente God self 

die Subjek is – die een wat bou, maar God maak vir sy bouwerk van mense 

gebruik.   

 

Die bedoeling met die boubegrip in Gemeentebou soos dit ontwikkel het oor die 

jare is dus beslis nie dat daar niks bestaan en dat van vooraf gebou moet word 

nie. Volgens Nel (1994:9) is die gedagte in die literatuur dat daar meegebou 

word aan die bouwerk waarmee God in elk geval reeds besig is.  Ons kan ook 
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skeppingsmatig daarna verwys: God herskep (in Christus) mense wat Hy 

geskape het. Dit is nie iemand anders se maaksel wat oorgemaak word nie, dit is 

God se eiendom (dit het by die doop gebeur) wat tot verstaan van hulle 

eiendomlikheid kom (Nel 1999:390).  

 

2.2.2 Die doel van God se bouwerk aan sy gemeente 

 

Ons kan die inhoud van die bouwerk opsom met Nel (1994:6)  se kort definisie as 

alles wat die Vader, Seun en Gees – deur die diens van mense – doen om sy 

gemeente te help groei in effektiewe funksionering ten einde aan die doel van 

God met die spesifieke gemeente te beantwoord. Dit wat die gemeente wesenlik 

in Christus is, moet in die proses van Gemeentebou verwesenlik word.   

 

Die doel van die opbou van die gemeente is Bybelsgesproke volgens Nel 

(1994:7) drieledig:  

Eerstens: om bekend te maak wie God is. God drie-enig moet as die enigste en 

ware God deur die gemeente in die wêreld bekend word, soos Hy Hom deur sy 

Woord bekendgemaak het. Wanneer dit gebeur word God verheerlik.  

Tweedens: om God so bekend te maak moet die gemeente opgebou word tot ’n 

volwasse organisme; tot ’n liggaam wat verstaan dat geestelike volwassenheid 

nie ’n toestand is nie, maar ’n weg van groei in die geloof, hoop en liefde. Dit 

bring ons by die leer en lewe van elke gelowige. Om ’n gemeente tot 

volwassenheid in hierdie sin te lei, moet die onderrig (didaché) tot sy reg kom oor 

die hele spektrum (oud en jonk) van die gemeente. Hierby sal nog breedvoerig 

stilgestaan word. Hier net van belang die doel van hierdie onderrig naamlik om 

die gemeente as dissipelgemeenskap tot getroue dissipelskap van Jesus 

Christus te begelei.  

Derdens: Om die gemeente intensief en ekstensief op te bou. Die een is nooit 

sonder die ander nie. God wil die mense wat nog nie aan Hom behoort nie, 
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bybou deur die getuienis, geloof, liefde en lewe van sy gemeente. Gemeentebou 

impliseer dus altyd weer groei.  

 

2.2.3 Teologiese perspektiewe op Gemeentebou 

2.2.3.1 Die kerk se oorsprong en missie - Gestuur deur die Gestuurde  

 

Ons kan met reg sê dat die oorsprong en die doel van die kerk in die woorde 

‘missio Dei’ opgesom kan word. Missio is die Latynse term wat in die vroeë 

Christelike kerk gebruik is om na die sending van die Seun deur die Vader en na 

die sending van die Heilige Gees deur die Vader en die Seun te verwys.  Die 

missio Dei is dus God se aktiwiteit van stuur (Guder 1998:4-5).  Bosch 

(1979:240) gaan so vêr om dit 'n eienskap van God te noem "mission is not 

primarily an activity of the church, but an attribute of God". Die Vader het sy Seun 

gestuur; die Vader en die Seun het die Heilige Gees gestuur; die Vader, Seun  

en Gees het die kerk gestuur en stuur steeds die kerk in die wêreld in.  Die kerk, 

en elke gemeente as deel van die kerk, is bevoorreg om aan hierdie missie van 

God deel te neem (Nel 1994:28). Die missio Dei is dus nie soos Karl Grauler  dit 

in die vorige eeu uitgedruk het, "die apostoliese weg van die kerk na die kerk toe" 

nie. Dit is wel die beweging van die Drie-enige God na die wêreld toe (Bosch 

1979:240). Daarom kan die missie van God volgens Guder (1998:4) nie maar net 

alleenlik as ‘n aktiwiteit van die kerk beskryf word nie, maar moet eerder gesien 

word as die resultaat van God se inisiatief, geanker in God se doel om die hele 

skepping heel te maak. God se missie beteken daarom om gestuur te wees. 

Hierdie gestuur-wees vorm ‘n sentrale tema in die Bybel om daarmee God se 

doel met sy handelinge met mense te beskryf. 

 

Dit is dus  volgens Nel (1994:28) die missie van God wat die kerk tot gevolg 

gehad het. Anders gestel: die kerk bestaan omdat God nog altyd verlossend met 

sy wêreld besig is. Die kerk wat deur die heilshandelinge van God tot stand 
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gekom het, het nou die voorreg om ingetrek te word en deel te neem aan die 

voortgaande heilshandelinge van God met sy kerk en met sy wêreld. Daarom 

moet ons hieruit verstaan dat die gestuur-wees of sending van die kerk in die 

eerste en laaste instansie God se werk is. God is dus vandag nog self in en deur 

sy gemeente besig met hierdie opsoekende liefde. 

 

Die sturende God is egter deur sy kerk binne ’n stukkende wêreld teenwoordig. 

Gemeentebou maak dus erns daarmee om gemeentes (alle lidmate oud en jonk) 

te begelei om hulself te sien as mense wat uitgekies is deur God en gestuur word 

en dat hulle namens God in hierdie wêreld is. 

 

2.2.3.2 Gemeentebou - begeleiding tot gestaltegewing van die Koninkryk  

 

Die kerk of gemeente is volgens Nel (1994:11) die plek waar God uitdrukking gee 

aan sy heerskappy oor en in die lewens van mense. Terwyl die wêreld hierdie 

heerskappy ontken, verwerp en teenstaan, bely, aanvaar en dien die kerk hierdie 

Here. Dit is dus God se manier hoe Hy, tot en met die voleinding, in en deur die 

kerk sy Koninkryk ten toon stel en wil wys hoe dit lyk waar Hy regeer en mense 

sy eiendom is en sy Koningskap bely, geniet, eerbiedig en dien. Heyns 

(1978:353) noem die kerk teken van die Koninkryk. Die kerk en elke gemeente 

behoort dus  volgens Nel (1994:11-12) ’n vertoonvenster op die Koninkryk van 

God te wees binne ’n God-vervreemde wêreld om te wys: so lyk dit waar God 

regeer. In hierdie sin is die kerk die voertuig vir die koms van die Koninkryk in 

hierdie wêreld (Vergelyk figuur 7) of soos Gibbs (2000:55) dit stel: “It (churches in 

North America, Britain and other parts of the western world) sees the church 

primarily as the instrument of God’s mission”. Die gemeente is God se subjek 

deur wie Hy na die wêreld toe kom – nie omdat Hy nie op ander wyses ook na 

die wêreld kan kom nie, maar omdat hierdie manier sy geopenbaarde wil is. God 

kom vandag nog steeds na sy wêreld en gemeentewees is op sy beste om 
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hierdie koms van God te dien en te bevorder. Gemeentebou is dan die 

begeleiding van die gemeente (oud en jonk) tot die gestaltegewing van die 

Koninkryk van God. Ons kan dit grafies soos volg voorstel: 

 

Figuur 7.  Kerk as voertuig vir die koms van die Koninkryk in die wêreld 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.3  Die identiteit van die kerk – nuwe skepping van God 

 

Nel (1999:390) haal Dudley en Hilgert aan as hy sê dat die verstaan van die kerk 

in die Nuwe Testament (as herskepte mense van God) nie losgemaak mag word 

van die teologie van die skepping nie. God herskep (in Christus) geskape mense. 

Die God wat herskep, het geskep. Dit is nie iemand anders se maaksel wat 

oorgemaak word nie, dit is God se eiendom wat tot verstaan van hulle 

eiendomlikheid kom. Die kerk as nuwe mensheid is dus slegs te verstaan binne 

die verstaan van God se skeppingshandelinge met sy mense. Ons word in ’n sin 

nie nuut geskep nie, maar teruggeskop tot ons oorspronklike bedoeling. Die kerk 

ontdek sy doel in God se bedoeling met die mens. In Christus het God die wêreld 

kom nuut maak. Wie dit glo is deel van God se nuwe skepping – sy kerk 

(“Iemand wat aan Christus behoort is ’n nuwe skepping. Die oue is verby, die 

nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met 

homself versoen...” 2 Kor. 5:17-18) en so 'n persoon kan leef met 'n nuwe 
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identiteit - 'n nuwe mens in Christus. Die indikatief (God maak my 'n nuwe mens) 

en die imperatief (ek moet word wat ek in Christus reeds is) vorm die grond van 

die motivering waarom ek as individu saam met ander individue die liggaam van 

Christus (kerk) vorm op hierdie aarde en daarom sy werk hier op aarde voortsit. 

"Hy (God) het ons (die nuwe mense in Christus)  deur Christus met Homself 

versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou." (2 Kor. 5:18).  

 

Wat van Christus gegeld het, geld ook van die gemeente. Die gemeente is 

volgens Nel (1994: 30)  in Hom  opgeneem, het deur die doop deel gekry aan 

Hom en ook aan sy roeping (opdrag). Guder (2000:2) beklemtoon hierdie roeping 

van die gemeente as gestuurdes: "God's gracious work unfolds in the calling and 

forming of the church to carry the good news of Jesus Christ as Savior and Lord 

into all the world".  

 

Dit is daarom volgens Nel (1999:389) nie moontlik om die identiteit en doel van 

die kerk in Gemeentebou te skei nie. Die doel van die gemeente is met die 

identiteit en verstaan daarvan  in Christus aan die gemeente gegee. Soos 

identiteit is die doel van die gemeente deel van die indikatief. God skenk die doel 

waartoe Hy die kerk roep. Anders gestel sou gesê kan word dat die roeping van 

die kerk (soos wat dit uit sy identiteit voortvloei) ook die doel van die kerk is.  

 

Gemeentebou maak dus erns daarmee om lidmate (oud en jonk) te begelei om 

hulle nuwe identiteit in Christus te help ontdek. Slegs waar hierdie nuwe identiteit   

ontdek en uitgeleef word kan die kerk God se bedoeling in hierdie gebroke 

wêreld uitleef. 
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2.2.3.4 Gemeentebou as identiteitsopleiding 

 

God het volgens Nel (1994:15) ’n besliste bedoeling met die kerk (bestaansdoel), 

maar as gevolg van verskeie faktore ontwikkel patrone en word die kerk 

vasgevang in situasies wat die oorspronklike bedoeling nie meer moontlik maak 

nie. Gemeentebou is dan die begeleiding van  die gemeente (empiriese subjek - 

soos op bepaalde plek en tyd) tot insig in sy ware wese (as gedefinieerde subjek 

- volgens God se bedoeling met die kerk.). Dit gaan dus in Gemeentebou 

allereers om doelgerigte begeleiding van die gemeente tot insig in sy eie 

identiteit. Om ons daarmee te help moet die gemeente begelei word om 

antwoorde op die volgende vrae te kry: ‘Wie is ons?’ en ‘Waarheen is ons op 

pad?’ Hierdie proses sou dan volgens Nel  (1994:22) identiteitsvinding genoem 

kan word. Die gemeente moet dus geleer en aangemoedig word om sy identiteit 

te ontdek. Kenda Dean (1998:49) beskryf hierdie nuwe identiteit  in die konteks 

van Jeugbediening, wanneer sy dit vanuit die verhaal van Maria beskryf: “Our 

true identity lies in the person God created each  of us to be: favored, beloved, 

unbroken, and uncompromised by the world – virgins, all of us”.  

 

Osmer (1996:172) praat van hierdie identiteit in die konteks van die sakramente 

en noem dit ’n verklaring van God: “This is who you are already in Christ. It is a 

declaration that constitutes their very identity, making the transition from their 

participation in Christ’s history as a member of humanity to participation  as a 

concrete individual and member of the covenant community”. Gemeentebou wil 

hierdie “covenant community” (gemeente) begelei om die spanning te ontdek wat 

daar bestaan tussen dit wat God bedoel het dat dit moet wees – wat God ons 

gemaak het (gedefinieerde subjek) en dit wat huidig op die grond aangaan in die 

gemeente (empiriese subjek). Gemeentebou wil dan meehelp aan die 

kloofvernouing tussen die twee (Vergelyk figuur 8). Die proses daartoe kan as 

identiteitsopleiding beskryf word. Hierdie identiteitsopleiding behoort in alle 
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Gedefinieerde 
Subjek 

 

 Wat God sê oor 
hoe Hy  

die kerk gemaak 
het 

 

 

Wat Bybel sê oor 
hoe 

die kerk is  
  

  

  

Gemeentebou 

 

Kloofvernouing 

bedieninge plaas te vind, maar is by uitstek die fokus van die modus van 

onderrig. Dit kan grafies as volg voorgestel word: 

 

Figuur 8.  Kloofvernouing tussen Gedefinieerde subjek en Empiriese subjek 

 

 

 

 

 

 

     

2.2.3.5 Gemeentebou – begelei gemeentes om missionêr te wees 

 

As die missio Dei God se sendende aard aandui en selfs 'n eienskap van God is 

en as die kerk of gemeente, God se nuwe skepping, nou deel het aan die 

voortgaande  heilshandelinge van God met sy kerk en die wêreld en daarom 

gestuur word om God se werk te doen, dan beteken dit dat die kerk in sy wese 

ook missio Dei of missionêr moet wees. Dit word bevestig deur Bosch as hy sê: 

"Die kerk in die wêreld is kerk slegs in sovêr sy 'n missionêre dimensie het."  Hy 

haal die Vatikaanse Dekreet Ad Gentes aan wat lui: "The pilgrim church is 

missionary by her very nature." (Bosch 1979:245). Hierdie gedagte is ook 

duidelik uitgewerk in Bosch se Transforming Mission (1991:390): “Mission is 

thereby seen as a movement from God to the world: the church is viewed as an 

instrument for that mission….There is church because there is mission, not vice 

versa." (Guder, 2000: 20). Kallestad (2001:12) sluit hierby aan as hy sê: "God is 

a missionary God, and the church must be a missionary church. The church 
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Subjek 
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exists for no other reason than to participate in God's mission. Without mission 

there is no church".  

 

Deur die geskiedenis het die verstaan van die kerk as getuie egter verskillende 

betekenisse gehad. Guder (2001:212) wys daarop dat die kerk sedert sy 

ontstaan, homself nie as 'n instituut gesien het nie, maar as 'n getuigende 

gemeenskap. Gibbs (2000:60) bevestig dit as hy sê: "They were a movement, 

not an institution. Such must be the mindset of the church today in most of the 

western world." Van die derde eeu af het die kerk 'n instituut geword en is die 

getuienistaak oorgelaat aan priesters en biskoppe. Volgens Guder (2000:9-27) is 

die getuienistaak rondom die tyd van die reformasie tot vroeg in die vorige eeu 

hoofsaaklik gedoen deur organisasies buite die kerk of hoogstens 'n groepie 

entoesiaste binne die gemeente wat in 'n kommissie saamgevoeg is. Tydens 

hierdie tyd is daar ook 'n onderskeid gemaak tussen sending (mense buite die 

kerk) en evangelisasie (afgedwaaldes van die kerk). Dit was eers weer in die 

laaste deel van die vorige eeu waar die missio Dei, gestuurde gemeenskap, weer 

begin gestalte kry het.  

 

Guder se oorsig oor die geskiedenis help om die sirkel in die denke oor die kerk 

se getuienistaak te voltooi. Volgens Armstrong (1993:5) moet ons weer 

getuigende gemeenskappe word. Dit impliseer dat die hele gemeente die getuie 

of gestuurde is en nie net enkelinge uit die gemeente nie. Gibbs (2001:60) en 

Armstrong (1979:71) bevestig dit  wanneer hulle sê: "The great Commission 

cannot be reduced to a voluntary activity engaged in by a few enthusiasts" en 

”We shall never fulfill the Great Commission until we realize that evangelism is 

everybody's job".   

 

Stevens en Collins (1993:42) se bydrae  is na my oordeel ’n baie goeie 

opsomming van wat ‘n missionêre kerk behoort te wees: “I believe that the 
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church did not ‘have’ a mission as one of many activities in which interested 

people could engage; I believed the church is mission. The workplaces, 

homes, neighborhoods in which people lived from Monday to Saturday were the 

primary location for the church’s mission during the week. They did not ‘go’ to 

church; they were the church wherever they we”.  

 

Gemeentebou begelei dus gemeentes (alle lidmate) om altyd ’n missionêre 

ingesteldheid en gerigtheid te hê. 

  

2.2.3.6 Gemeentebou as God se koms na die wêreld       

 

God kom op baie maniere na mense. God kom ook op baie maniere deur mense 

na ander mense en na sy skepping. Volgens Nel (2001:79-80) verplig die mens 

se geskapenheid en herskapenheid in Christus  die mens tot verteenwoordiging 

van sy Skepper. God kom primêr deur  sy Gees en Woord na mense. As 

soewereine God kan Hy kom soos dit Hom behaag. Tog kies Hy om die mens in 

te skakel in sy koms na mense. Die kerk is in die Bybel by uitstek die manier 

waarop Hy na die wêreld toe kom. Al ons pogings om bediening (Firet praat van 

pastoraal optreden) te verstaan, is pogings om God se koms deur sy Gees en 

Woord en deur die diens van mense onder woorde te bring (Firet 1977:25). 

Hierdie bediening of diens aan mense is volgens Dean en  Foster (2003:9) “the 

greatful response of God’s people, whose activity in the world and with one 

another suggests a new way of being alive”.  

 

Die primêre bediening van die kerk is volgens Firet (1977:56) die marturia 

(getuienis) van Jesus Christus. Watter name ook al aan die maniere waarop God 

na mense toe kom, gegee word, hierdie maniere van kom is deelname aan die 

marturia van Jesus Christus. Tradisioneel word sewe maniere van God se koms 

deur sy Woord en diens van mense onderskei naamlik kerugma, marturia, 
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didaché, leitourgia, koinonia, paraklese en diakonia. Nel (2001:81) voeg 'n agtste 

een by naamlik cubernesis (vergelyk figuur 9 hieronder). In al hierdie verskillende 

bedieninge gaan dit om ‘n driedimensionele diens: diens aan God, diens aan 

mekaar as geloofsgemeenskap en diens aan die wêreld. Hierdeur word elke 

manier waarop God na die mense toe kom begrond in God se kommunikatiewe 

betrokkenheid by die kerk en die wêreld. Gemeentebou wil die gemeente begelei 

om hierdie bedieninge te integreer en te koördineer (Vergelyk figuur 9 hieronder). 

 

Die onderskeidende kenmerk van 'n missionêre kerk is juis hierdie 

driedimensionele diens  waar diens aan God, diens aan mekaar as 

geloofsgemeenskap en diens aan die wêreld in al agt modi voorkom (vergelyk 

figuur 9 hieronder).  Grafies kan dit as volg voorgestel word: 

 

Figuur 9: Grafiese voorstelling van God se driedimensionele koms na die 

wêreld deur middel van agt modi  

 

God kom na die wêreld deur die kerk aan wie Hy ’n nuwe identiteit gegee het. 

Die manier waarop God na die kerk en deur die kerk na die wêreld kom is deur 

die diens van die agt modi (Marturia, Diakonia, Leitourgia, Kubernetika, 

Paraklese, Didaché, Koinonia, Kerugma) wat altyd driedimensioneel gerig is – 
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diens aan God, diens aan mekaar as geloofsgemeenskap en diens aan die 

wêreld. 

 

Daar behoort dus nie 'n ander manier van bestaan vir ‘n gemeente te wees as 

juis om driedimensioneel in al die verskillende modi te wees nie.  

 

Wanneer ons dus na die probleemstelling van hierdie studie kyk: “Die gebrek aan 

ouermentoraat by kinders en jongmense is die rede vir die afwesigheid van ‘n 

nuwe identiteit in Christus en  onbetrokkenheid na Belydenisaflegging”, dan help 

Gemeentebou ons om te verstaan dat die hart van gemeentewees behoort te 

wees om mense (ouers en kinders) te begelei tot identiteitvinding. Die 

afwesigheid van ’n nuwe identiteit by ouers en kinders, dui reeds daarop dat die 

kerk in die breë en gemeentes spesifiek nie in sy doel slaag nie. 

    

2.3  Jeugbediening 

 

Wanneer ons na geloofsontwikkeling, identiteitsvinding en ouermentoraat kyk 

teen die agtergrond van Jeugbediening, gaan dit ons help om te verstaan presies 

hoe die kerk op kinders en jongmense fokus. 

 

Dean en Vorster (1998:80-81) haal Mark de Vries aan wat  gesê het dat die feit  

dat die adolessent hom/haarself begin losmaak van die huis gee aan die kerk die 

mandaat vir Jeugbediening. Die kerk moet seker maak dat die gemeente in 

hierdie lewensfase as uitgebreide familie dien, wat in hierdie tyd van wegbeweeg 

van die ouers af, onmiddellik ’n klomp mense rondom die kind versamel wat 

hom/haar kan aanmoedig in hulle soeke na hulself. Wanneer die kerk nie daar is 

nie, vul ander groepe soos bendes, die portuurgroep, kultusgroepe en ander 

virtuele groepe oor die internet hierdie rol.  
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2.3.1 Bybelse perspektiewe op Jeugbediening 

 

In die Ou Testament (Genesis 12 en 17; Deuteronomium 6, Josua 24) is dit al 

baie duidelik dat God huishoudings, gesinne en families as die primêre ruimtes 

kies om sy heilshandelinge bekend te maak en hulle gebruik as die bemiddelaars 

om die spesiale verhouding wat Hy met mense het van geslag tot geslag oor te 

dra. Hierdie gedagtes word versterk as ons sien hoe die Ou Testament klem lê 

op God se betrokkenheid by kinders en hulle onderrig (Psalm 127, 128, 139 en 

144 en Deuteronomium 6:4-10, 20ev) . Daar word spesifiek klem gelê op die 

oordrag van geloofsbeginsels aan kinders. Kinders en jongmense neem ook ’n 

besondere plek in God se handelinge in reg deur die Ou Testament (Genesis 22 

– Isak; Genesis 41 - Josef; 2 Konings 5:2-3 – die dogtertjie wat die profeet 

onthou; 1 Samuel 3 – Samuel; 1 Samuel 17 – Dawid; Daniël 1 - Daniël en sy 

vriende, Jeremia 1 – Jeremia en ander.). 

 

In die Nuwe Testament het Jesus teen die gebruike van die tyd kindertjies  in die 

openbaar nadergeroep, aangeraak en geseën (Markus 10:13 ev. en parallelle 

gedeeltes), Jesus het hulle ook dikwels as voorbeelde gebruik (Markus 9:33 ev. 

en parallelle gedeeltes), mense wat vir kinders ’n struikelblok is, gewaarsku 

(Matteus 18:1) en van kindertjies iets ontvang (Johannes 6:9).  In Handelinge 

word daar gereeld melding gemaak van kinders en jongmense wat deel was van 

die gebeure rondom die gemeente. Paulus verwys pertinent na kinders en ouers 

se gedrag teenoor mekaar in die sogenaamde huistafels (Efesiërs 6 en 

Kolossense 4) en in sy vereiste lyste in die pastorale briewe (1 Tim 5:1,2; Tit 2:4-

6). Die kinders was dus in die eredienste teenwoordig aangesien hierdie briewe 

in die eredienste voorgelees is. Petrus praat in sy brief oor die algemene gedrag 

van die gemeente onderling en verwys dan spesifiek ook na jongeres in die 

gemeente (1 Petrus 5:5). 
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Die Teologiese konklusie wat ons volgens Nel (2001:13) hieruit kan maak is dat 

kinders en jongmense ’n wesenlike en integrale deel van die gemeente is in 

aanbidding, onderrig en dienslewering. Ons kan ook hieruit aflei dat, alhoewel die 

kinders en jongmense uniek is, mag hulle nooit apart van die geheel gesien word 

nie. Nooit en nêrens behoort kinders geïgnoreer te word in ’n gemeente nie en 

dat die plaaslike gemeente dus moet verantwoordelikheid neem vir sy kinders en 

jongmense (inklusiewe denke).  

 

2.3.2 ’n Omvattende bediening 

 

Jeugbediening is nie ’n ander of bykomende bediening of modus van God se 

koms na die jeug toe nie. Daar is volgens Nel (2001:83) geen enkele Teologiese 

rede waarom dit wat vir volwassenes geld, nie ook vir kinders en jongmense geld 

nie. Wat dus in Gemeentebou met die ouers gebeur, moet saam met hul kinders 

gebeur. Dit gaan in Jeugbediening nie daaroor om ’n ekstra plek vir nog ’n 

bediening te vind nie, maar om vir die jeug plek te vind binne die ruimte en 

tussen die mense op wie die bediening gerig is – die mense na wie God deur die 

bedieninge kom. Elke biediening het relevansie vir kinders en jongmense en 

moet dus so ingerig word.  

 

Soos wat Gemeentebou ’n onderafdeling van Praktiese Teologie is, so is 

Jeugbediening ’n onderafdeling van Gemeentebou en sluit spesifiek in al die 

oorkoepelende ruimtes waar kinders en jongmense gehelp word om die inhoude 

van Gemeentebou te verstaan en deel te maak van hulle lewens.  

 

As eerste doel van Jeugbediening volgens Nel (2001:66)  geld dan die deelwees 

en deelneem aan die opbou van die gemeente in lyn met die wil en plan van God 

vir elke gemeente in sy konteks. Nel (2001:103) lê daarom ook baie klem op die 

feit dat Jeugbediening aan, met en deur die jeug gedoen moet word. Kinders en 
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jongmense moet hulle eie reis verstaan en so by die reis van mede jeug betrokke 

raak. Ontwikkelingsfases speel hier ’n groot rol.  

 

Met die skepping van die gemeente skep God ’n agogiese ruimte – ’n ruimte 

waar verandering normaal is. Hier is groei ’n aanvaarde beginsel. Wanneer 

Jeugbediening die gemeente as ‘n agogiese ruimte ernstig opneem, word hierdie 

bediening volgens Osmer (1992:15) verplig “to create a context in which faith can 

be awakened, supported and challenged”.  

 

Die gebrek aan so ’n omvattende gemeentelike benadering waar die jeug as 

wesenlik deel van die gemeente aanvaar word en waar jeugbedienig wesenlik as 

deel van die gemeentebediening funksioneer, het volgens Nel (2001:86) al 

meegebring dat kinders en jongmense die gemeente negatief evalueer. Hulle wil 

so graag deel wees van en voel hulle behoort binne die gemeente. Indien hulle 

dit nie beleef nie, gaan soek hulle hulle geestelike voedsel en erediens elders.   

 

Hy haal verskeie skrywers aan (Gilbert, Van der Ven & Berger) wat daarop wys 

dat die saak van identifisering met die gemeente juis in onderrig so krities is. 

Wanneer kinders en jongmense, om watter rede ook al,  nie deel van die 

bedieninge binne ’n gemeente is nie, is identifisering met die gemeente byna 

onmoontlik. Die gevolg is volgens Nel (2001:87) tweeledig: Eerstens verlaat 

kinders en jongmense die kerk en word gestoot in die arms van enige persoon of 

organisasie wat omgee en blyke gee dat “ek nou al belangrik is. Tweedens 

kweek so ’n kerk ’n geslag van volwassenes met wie die jeug nie wil identifiseer 

en assosieer nie. So ’n toedrag van sake is noodlottig vir hulle geloofsidentiteit 

en die ontwikkeling daarvan. Dis juis op hierdie punt dat De Vries (2004: 36) na 

my oordeel die vinger op die wortel van die probleem lê wanneer hy die 

verwydering van die jongmense van die volwassenes binne ‘n gemeente uitwys 

as die wortel van die probleem in jeubediening. “We can find the primary cause 

 
 
 



 42

of the current crisis in youth ministry in the ways that our culture and our 

churches have systematically isolated young people from the very relationships 

that are most likely to lead them to maturity.” 

 

2.3.3  Die rol van ouers in Jeugbediening 

 

In Jeugbediening moet spesifiek stilgestaan word by die rol van die ouer/voog of 

mentor in die geloofsontwikkeling van kinders en jongmense. Wanneer na ouers 

en primêre opvoeders as mentors verwys word, dan is die bedoeling dat hulle in 

die eerste instansie die bemiddelaars van geloof is. Die Bybel het hierdie 

beginsel al vroeg reeds vasgelê in Deutronomium 6, waar ouers se rol binne die 

proses van inlywing in die verbondsfamilie uitgespel word. Hulle is dus primêr 

verantwoordelik vir die begeleiding van hulle kinders tot identiteitsvinding. Ouers 

behoort ook in Jeugbediening op so ’n manier betrek te word dat hulle as 

mentors van ander ouers  se kinders in die geloofsgemeenskap kan optree.  

 

Mentorskap het volgens Klasen & Clusterbuck (2002:16) ’n lang geskiedenis wat 

afkomstig is van die Griekse mitologie. Dit verwys na die persoon met die naam 

Mentor wat deur Odusseus oor sy seun aangestel het terwyl hy weg sou wees vir 

onder andere deelname aan die Trojaanse oorlog. Mentor moes optree as 

bewaker van sy huishouding sowel as onderwyser, adviseur, vriend, motiveerder, 

leier, fasiliteerder en surrogaat-pa vir Telemachos. Oor die jare heen het die 

woord “mentor” gevestig geraak en word dit gebruik om ’n wyse en vertroude 

adviseur en fasiliteerder mee te beskryf. Mentors is spesiale mense wat tyd en 

energie investeer in die vaardigheidsontwikkeling en persoonlike groei van ’n 

ander persoon.  

 

Daar is soveel gebrokenheid in ons samelewing dat volwassenes in ’n gemeente 

regtig die rol van die uitgebreide familie moet inneem en so optree as mentors 
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van hulle eie kinders en die ander kinders wie se ouers “afwesig” is om watter 

rede ook al. So behoort die hele gemeente, as lerende gemeenskap, volgens Nel 

(2009:18) sy arms om kinders en jongmense te sit en saam met hulle op hulle 

geloofspad te stap. 

 

Toegewyde ouers en ander volwassenes wat in ’n lewende verhouding met 

Jesus Christus lewe en passievol is vir die lewe, is baie belangriker in 

Jeugbediening as enige program of antwoord op ’n vraag van ’n kind deur enige 

dominee of jeugwerker. 

 

 Hierdie gedagte word deur verskeie persone in die literatuur beaam:  Nel 

(1982:176-179) het hierdie gedagtes al in die vroeë tagtigerjare besef toe hy  

beweer het dat daar genoeg bewyse is dat ouers ’n belangrike rol speel in die 

vervreemdingsproses onder kinders en jongmense. Wanneer die jeug nie tot 

geloofsidentiteit ontwikkel nie, is in die meeste gevalle bevind dat hul ouers 

grootliks of totaal van die kerk vervreem was, maar tog nie as heidene bekend 

wou wees nie. 

 

Mark de Vries (1994: 133-134) skryf in ‘n insiggewende paragraaf onder die 

opskrif: “What do teenagers need?”, dat tieners meer nodig het om in hulle 

Jeugbedienings gekoppel te word aan normale volwasse Christene (tipiese 

jeugleiers pas nie by sy definisie van normaal nie) wat God met ’n passie volg en 

dien as om gehelp te word om hulle individualiteit te ontgin.  Mark Yaconelli 

(2006: 68) praat van lewende voorbeelde: “What they are seeking is the 

companionship of adults who embody a different way of being. They are looking 

for living adults who have room inside of them….”; In ’n ander publikasie: 

‘Growing Souls – Experiments in contemplative youth ministry’  (2007:26) maak 

hy dit nog duideliker: “We listened as young people told us again and again that 
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adults who embodied a spiritual vitality and passion for life were the most 

transforming aspect of their youth ministry program.”  

 

Hierdie feit word ook bevestig deur navorsing.  Dean en Foster (1998:83) haal uit 

die 1991 Carnegie-raad se verslag oor adolessente ontwikkeling aan: “significant 

adult-youth relationships forged in religious youth work had more positive impact 

on youth development than any other youth ministry delivery system. These 

adults may present themselves in the form of parents, but the presence of an 

adult guarantor outside the immediate family is especially important for 

adolescents who take these friendships as signs of society’s acceptance and 

appreciation of them and of the gifts they have to offer... Several studies have 

noted the decisive role mentors play in a young person’s future success. The 

presence of significant adult-youth relationships critically affects faith identity as 

well”.  

 

Ouers is volgens Nel (2001:19-21) primêre verhoudingsbemiddelaars en speel 

dus ’n bepalende rol in Jeugbediening. Nel gaan so ver om die gesin te beskryf 

as hermeneutiese ruimte terwyl Dean en Vorster (1998:77) die familie beskryf as 

“Little Congregations”. Terwyl daar net een Verbondsmiddelaar is, speel ouers ’n 

sleutelrol in die intermediêre koms van God na kinders (Nel 2001:95). Ons kan 

sover gaan om te sê dat kinders ouers nodig  het “om tot verstaan te kom”. Smith 

en Snell (2009:285) skryf oor die elementêre sosiologiese beginsel van inlywing 

wanneer dit kom by die voorspelbaarheid van jongmense se 

geloofsverbintenisse: ‘new members of any society are always inducted into the 

group by elder members who form them in different ways to become active 

participants of various sorts. This is done through role modeling, teaching, taking-

things for granted, sanctioning, training, practicing and other means of inculcating 

and internalizing basic categories, assumptions, symbols, habits, beliefs, values, 

desires, norms and practices.” Hy wys ook daarop dat die vraag nie is of ouers of 

enige ander volwassenes betrokke is in godsdienssosialisering nie, maar hoe en 
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met watter effek.  Wanneer ouers dus nie hulle kinders inlyf in die geloof nie, sal 

ander volwassenes of van hulle portuurgroep hulle inlyf in en by ander kulture. 

Ouers speel dus ’n ongelooflike rol in die identiteitsvinding van hulle kinders.  

 

Dean en Vorster (Dean en Vorster 1998:77) haal navorsingsresultate aan wat 

families identifiseer as dié belangrikste geloofsake in jongmense se lewens. “We 

are more likely to attend church as adult if we participated in church and Sunday 

school as children.” 

 

In ’n lesing getiteld ‘Religious upbringing: Does it matter, and if so, what 

matters?’ aangebied in 1996 tydens ’n reeks Princeton lesings oor jeug, kerk en 

kultuur, sê Robert Wuthnow (1996:79)  [sosioloog en direkteur van die Sentrum 

vir die Studie van Amerikaanse Godsdiens by Princeton] die volgende na 

aanleiding van sy navorsing: “... it is religious training in the home that appears to 

matter most [best predict adult church attendance]: family devotions as a child 

are the best predictor of adult attendance, followed by seeing one’s parents read 

the Bible at home, and after that, by parents having read the Bible to the child.” 

Hy gaan voort deur daarop te wys dat twee uit elke drie erediensgangers uit 

families kom waarin geloof baie belangrik was. Slegs een gereelde kerkganger 

uit elke nege kom uit ‘n familie waarin geloof nie baie belangrik was nie.  

 

Dean (1998:77) gaan verder deur te wys op die belangrikheid daarvan dat 

Jeugbediening erns moet maak met toerusting van families: “These statistics 

also suggest that youth ministry must address the religious life of families in order 

to take soul tending seriously. Wuthnow’s findings support the conclusion of 

Search institute’s ‘Effective Christian Education’ study (1990), which identified 

family religiousness as the best predictor of faith maturity in adults as well as 

adolescents. The frequency with which adolescents talked with their parents 

about faith, the frequency  of family devotions, the frequency with which parents 

and children worked together to help other people were of particular importance.”  
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Die nasionale studie van jeug en godsdiens wat in Amerika gedoen is onder 

adolessente tussen die ouderdom van dertien en sewentien tussen 2002 – 2005 

wys volgens Dean (2010: 18), in kontras met die populêre siening, dat tieners tot 

‘n groot mate konformeer met die geloofsoortuigings en praktyke van hulle ouers. 

Sy verwys ook na een van die bevindings wat soos ‘n draad deur al die 

bevindings van die studie loop: “Parents matter most when it comes to the 

religious formation of their children. While grandparents, other relatives, mentors, 

and youth ministers are also influential, parents are by far the most important 

predictors of teenagers’ religious lives”. 

 

Hierdie konformering van tieners en jong volwassenes kan volgens Christian 

Smith en Patricia Snell (2009:232) toegeskryf word aan die impak van Familie 

sosialisering. Hulle konkludeer, op grond van dieselfde studie waarna in vorige 

paragraaf verwys is, dat: “Emerging adults who grew up with seriously religious 

parents are through socialization more likely (1) to have internalized their 

parents’ religious worldview, (2) to posess the practical religious know-how 

needed to live more highly religious lives, and (3) to embody the identity 

orientations and behavioral tendencies toward continuing to practice what they 

have been taught religiously.” Volgens hulle funksioneer geloofsosialisering op 

dieselfde vlak as geslag, sosiale klas, etnisiteit en politieke sosialisering. 

“Parents (and other agents of socialization) more or less effectively transmit to 

children and youth certain outlooks, meanings, values, and practices about 

different domains of life in the vorm of ideas believed, knowledge and skills 

acquired, and habits and lifestyles formed. At the heart of this social causal 

mechanism stands the elementary process of teaching – both formal and 

informal, verbal and nonverbal, oral and behavioral, intentional and unconscious, 

through both instruction and rolemodeling.”  Hulle konkludeer dan dat hulle 

daarvan oortuig is dat een van die belangrikste maniere hoekom sterk geloof van 

ouers sterk geloof by jong volwassenes tot gevolg het, is as gevolg van die 

onderrig wat plaasvind deur middel van sosialisering.  
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Die gedagte dat Modellering en die waarneming van rolmodelle in die sosiale 

leer teorie uitgewys word as die manier waarop mense veral leer, is al vroeër 

deur Nel (2001: 110) uitgelig, maar die waarde daarvan word nou eers besef.  

Omdat kinders binne die primêre verhouding baie blootgestel word aan hulle 

ouers, is dit ’n belangrike plek vir begeleiding deur die kerk.   

 

Merton Strommen (stigter van die Search Instituut in Amerika)  en Richard 

Hardel (2000: 98-99) verwys in hulle publikasie - Passing on the Faith – a radical 

new model for youth and family ministry - na die navorsingsresultate van ’n 

ondersoek wat onder ouers gedoen is. Daar is ’n vergelykende studie gedoen 

onder adolessente wie se ouers met hulle oor geloof in die huis gepraat en dit 

uitgeleef  het en ander wie se ouers dit nie gedoen het nie. Die uitslag is van 

uiterste belang vir gemeentes: “...religious practices in the home virtually double 

the probability of a congregation’s youth entering into the life and mission of 

Christ’s church”. Hulle haal die resultate van nog ’n studie (Early Adolescents 

and their Parents) aan. In hierdie studie dui die meerderheid volwassenes (54%) 

aan dat hulle ouers nie oor geloof hulleself uitgespreek het in hulle huise nie. 

Daar is toe ’n vergelyking tussen die twee groepe gemaak gebaseer op die 

korrelasie met tien karaktereienskappe wat by toegewyde jeug voorkom. Die 

groep wie se ouers wel met hulle oor geloof gepraat het, toon dubbeld soveel 

van die 10 karaktereienskappe.   

 

Hierdie verband tussen ouers se betrokkenheid/onbetrokkenheid in die vorming 

van  hulle kinders se  geloofsidentiteit en die kinders se, verstaan en uitleef van 

hulle nuwe identiteit in Christus en betrokkenheid by die kerk sal verder in hierdie 

studie empiries ondersoek word.  

 

Strommen & Hardel (2000:16) maak  in hierdie verband ’n verdere betekenisvolle 

bydrae. Hulle praat van ’n nuwe paradigma wat nodig is vir geloofsoordrag: 
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“Church leaders increasingly realize that what is happening or not happening in 

the life of a child is directly related to what is happening or not happening in the 

home. Leaders recognize that in order to pass on the faith from generation to 

generation, a new paradigm of ministry is needed – one that is holistic and 

connects children, youth, family, congregation, community, and culture”.   

 

Die hartseer van die bedieningspraktyk vandag is nie net dat gemeentes nie 

meer ruimte maak vir kinders binne die gemeentebediening nie, maar dat ons 

vasgevang is binne ’n vorige paradigma waar geloof as t’ ware 

geïnstitusionaliseer is. Stommen & Hardel (2000:16) stel dit duidelik: “The current 

paradigm has subtly conveyed the impression that faith is nurtured only in the 

church building (or the God box). This has ultimately institutionalized the faith, a 

phenomenon found in both the Roman Catholic and Protestant churches.”   

 

Die oorblyfsels van hierdie paradigma is dat ons vandag baie ouers het wat glo 

dat hulle hulle verantwoordelikheid nagekom het wanneer hulle hulle kinders by 

die sogenaamde “Sondagskool” afgelaai het. “They simply do not know how to 

nurture the faith because it probably was not modeled in their own homes when 

they were growing up.” (Strommen & Hardel, 2000:17).  

 

Ironies genoeg het ons kerklike voorvaders al die familie as die primêre 

gemeente in die lewe van jongmense gesien. “Calvin believed families made 

monasteries unnecessary, since in his view Christian formation properly took 

place in the ‘religious community’ of the home” (Dean & Vorster, 1998:77). 

 

Die kerk volgens die navorser se mening binne hierdie paradigma gepoog (en 

doen dit vandag nog) om ‘n gedifferensieerd-toegespitste bediening daar te stel, 

maar het ongelukkig generasies van mekaar begin los maak en kinders en 

jongmense los of apart van die “volwasse gemeente” begin bedien, sonder om 
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ander bedieninge te integreer. Dean (1998:3) praat van sulke bedienings as 

‘Mickey Mouse’ bedienings wat sy beskryf as “a model of ministry – created an 

environment in which youth, isolated in an ear on top of Mickey’s head, had only 

marginal contact with the rest of the body of Christ.”  Die isolasie van hierdie 

bediening kan in figuur 10 duidelik gesien word.  

 

Figuur 10.  Voorstelling van isolasie van generasies in bediening 

          Gemeente Jeug 

1. Erediens in die kerkgebou 1.  Vergader in jeuglokaal of onder  

     verhoog van die kerksaal 

2. Vergader Sondagoggende 2. Vergader Sondagaande  

3. Luister na preke 3. Hoor jeugpraatjies 

4. Hou Bybelstudies 4. Hou lofprysing en aanbidding 

5. Het ’n begroting 5. Hou ‘’n koekverkoping 

 

Geen wonder dat wanneer kinders klaar belydenis afgelê het, hulle sommer ook 

die kerk verlaat nie. Indien hulle terugkom as volwassenes, beleef hulle die 

dienste baie vreemd. 

 

Gemeentes kry dit dus nie heeltemal reg om die jeug te integreer in al die 

bedieninge nie. Daar sal dus in die toekoms baie gedoen moet word om die 

nagevolge van institusionalisme af te skud. Dit is moontlik dat die enigste manier 

waarop dit gedoen kan word sou wees deur ’n omvattende bediening waarin die 

ouers/voogde as vennote in elke faset van die Jeugbediening ’n primêre rol begin 

speel en waar differensiasie, soos Nel (2001:113) daarna verwys, ook toegepas 

word.  

 

Baie gemeentes besef vandag dat families beslis betrek moet word en begin dan 

‘n familiebediening. Sommige gemeentes gaan selfs so ver om van hulleself te 

begin praat as Familiekerk. ‘n Nuwe bediening of ‘n nuwe naam gaan beslis nie 
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enige verskil maak aan die Jeugbediening nie. Hier het Ben Fraudenburg (1998: 

98-101) en Strommen en Hardel (2000:23) my baie gehelp in my denkproses. 

Hulle moedig gemeentes aan om in hulle Jeugbedienings ‘n paradigmaskuif  

(Vergelyk figuur 11) te maak van “church-centered” (totale bediening sentreer by 

die kerk) en “home-supported” (Die gesinne is net daar om die kerk te 

ondersteun in die bediening aan die jeug) na “home-centered” (Die gesin is die 

belangrikste ruimte waar geloof gevorm word en die bediening sentreer dus om 

die huis) en “church-supported” (Die kerk is daar om gesinne te ondersteun in 

alles wat nodig is sodat geloofsvorming en bediening kan plaasvind). Grafies kan 

dit as volg voorgestel word:  

 

Figuur 11. Grafiese voorstelling van paradigmaskuif in Jeugbediening  

Kerk-gesentreerde- huis-ondersteunende        Huis-gesentreerde- kerk-ondersteunende 

                       Bediening                                                               bediening 

                        bediening                                                         

bediening       

 

 

Die kerk sal dus sy totale Jeugbediening moet herbedink om hierdie skuif te kan 

maak.  

 

Mark Holmen (2007: 77-78 & 2010: 78-80) wys daarop dat soveel gemeentes 

beslis besef dat die gesin belangrik is, maar omdat gemeentes in wese 
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programgedrewe is en ook daar rondom gestruktureer is, word familiebediening 

as nog ‘n program binne die gemeente geïmplementeer (Figuur 12). Dit kan dan 

grafies as volg voorgestel word: 

 

Figuur 12. Familiebediening as een van baie silo’s 

Bou nog ’n silo

Kerk met ’n Familiebediening

BouBou nognog ’’n silon silo

Kerk met Kerk met ’’n n FamiliebedieningFamiliebediening

BedieningeBedieninge

Baba Kleuter Kinder Tiener
Jong

volwasse

Manne

en 

Vroue
FamilieFamilie

 

Hy pleit dan daarvoor dat familiebediening nie nog ’n bediening op sy eie moet 

vorm nie, maar eerder ’n lens moet wees waardeur elk van die ander bedienings 

na hulle bediening moet kyk (Vergelyk figuur 13). Die doel van elke bediening 

van die kerk is mos om die huise toe te rus om die primêre plek te wees waar 

geloof gevorm kan word. 

 

Figuur 13. Familiebediening as ’n lens 

Geloofsvorming tuis
Kerk deur Familiebediening

GeloofsvormingGeloofsvorming tuistuis

Kerk Kerk deurdeur FamiliebedieningFamiliebediening

BedieningeBedieninge

Baba Kleuter Kinder Tiener
Jong

volwasse

Manne

en 
Vroue

FamiliebedieningFamiliebediening / / GeloofsvormingGeloofsvorming tuistuis
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Holmen kies om die term “Faith@home” te gebruik om die hele fokus van die 

gemeente mee te beskryf. Wanneer hierdie manier van kerkweë gevolg word, 

behoort dit die gemeente se bedieninge radikaal te beïnvloed. Vir hom behoort 

alle bedieninge te fokus op wat by die huis aangaan en nie op wat by die kerk 

gebeur nie. Hier is enkele moontlikhede: 

• Die manne- en vroue bediening rus mans en vroue toe om hulle geloof by 

hulle huise uit te leef. 

• Die kleingroepbediening fokus daarom om gesinne toe te rus en hulle 

verantwoordbaar te hou om hulle geloof in hulle huise uit te leef. 

• Die gebedsbediening rus families toe om daagliks in hulle huise te bid in 

plaas daarvan om een of twee groot gebedsbyeenkomste vir die 

gemeente per jaar te reël. 

• Elke erediens en elke preek behoort dan klem te lê op hoe die boodskap 

huis toe geneem en daagliks uitgeleef kan word. 

• Elke Bybelstudie is dan die geleentheid wat die kerk gebruik om mense te 

leer hoe om die Bybel in hulle huise te lees en te gebruik en dit rus ook 

mense toe om meer en meer soos Jesus te lewe in hulle huise, 

gemeenskappe en in die wêreld. 

• Die kinderbediening help om ouers toe te rus oor die wyse waarop hulle 

tuis met hulle kinders geloofsgesprekke kan aanknoop asook hoe om 

hulle daaruit toe te rus vir die lewe. 

• Die Jeugbediening help ouers met die wyse waarop hulle tuis betrokke 

kan raak of bly in hulle tieners se geloofsreis. 

 

Holmen pleit dus nie vir ‘n hele nuwe visie vir die kerk nie, maar vir ‘n nuwe lens 

wanneer ons besig is met kerk wees. Dit mag nie net nog ‘n program wees wat 

die gemeente gebruik om die probleme van die verlede mee te probeer oplos 

nie. 
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Dis eers wanneer gemeentes hierdie paradigmaskuif gemaak het, dat Dean en 

Vorster (1998: 80) se woorde betekenis begin kry: “Families are religious 

communities whether we recognize the family religion taught there or not…we 

must remind spiritually impoverished families that every household of believers is 

a witnessing, worshipping, teaching, serving, praying and playing community of 

faith. And we must support the practice of these holy disciplines in our families as 

well as in our congregations” 

  

2.3.4 ‘n Gedifferensieerd-toegespitste bediening 

 

Volgens Nel (2001:88)  is dit krities noodsaaklik dat Jeugbediening binne ’n 

gemeente altyd omvattend (wat vir volwassenes geld, geld ook vir kinders en 

jongmense) behoort te wees, maar ook gedifferensieerd-toegespits. Binne elke 

bediening behoort daar tog gedifferensieer te word tussen volwassenes, kinders 

en jongmense. Daar behoort noodwendig ook op die leeftydsfase en 

leeftydsfase-eie behoeftes van kinders en jongmense gefokus te word. Tog mag 

die differensiasie nooit so ontwikkel dat kinders en jongmense vervreem word 

van volwassenes of volwasse gelowiges soos De Vries (2004:36) aan ons 

uitgewys het nie. 

 

In die lig hiervan gee Nel die volgende definisie vir Jeugbediening: “Dit is die 

bemiddeling van die koms van God deur sy Woord en diens van mense, deur 

alle bedieningsmodi op ’n gedifferensieerd-toegespitste wyse aan, met en deur 

die jeug as wesenlike deel van die gemeente” (2001:88). 

 

In hierdie studie word gefokus op die gebrek aan ouermentoraat as oorsaak van 

kinders en jongmense se gebrek aan geloofsidentiteit en gevolglike 

onbetrokkenheid by die kerk. Dit is dus krities belangrik om te sien wat 

Jeugbediening behels en hoe dit inpas binne die groter gemeentelike bediening. 
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Uit bogenoemde inligting is dit reeds duidelik dat jongmense se geloofsidentiteit 

baie sterk saamval met die van hulle ouers s’n en as die kerk in sy toerustingsrol 

die ouer negeer, dit rampspoedige gevolge het op die gemeente in sy geheel. Dit 

is dus van kritiese belang dat Jeugbediening nooit losgemaak mag word van die 

rol van ouers in hulle kinders se lewens nie. Daarom behoort Jeugbediening 

altyd, bo en behalwe die bediening aan kinders en jongmense, ‘n toerustingsrol 

aan ouers te vervul. 

 

2.4. Onderrig as belangrike bousteen van Jeugbediening in die 

Gemeentebouproses  

 

Wanneer ons na geloofsvorming, identiteitsvinding en ouermentoraat kyk teen 

die agtergrond van onderrig, dan help dit ons om te verstaan hoe geloofsvorming 

en identiteitsvinding behoort plaas te vind en watter rol ouers daarin te speel het.  

 

Onderrig of ‘Didaché’ het ons reeds gesien is een van die modusse waardeur 

God deur sy kerk na die wêreld kom. Baie dinge het volgens Nel (2001:137) 

daartoe gelei dat onderrig ’n baie formele, en byna geoutomatiseerde oordrag 

van informasie geword het. Hoe meer dit die geval is, hoe kleiner word die uitset 

in terme van jeug wat met besieling en oortuiging lidmate van die gemeente 

word. Ook het ’n baie groot persentasie van die ouergemeenskappe oor die jare 

heen geleer (en hulle is geleer) dat die kerk onderrig gee. Ouers het onderrig-sku 

geword en verleer om self die vreugde van geloofskommunikasie te ervaar  of 

daarin te deel. Die gevolg hiervan is volgens Osmer (1990:3-5) ’n kerklike 

onderrigsisteem wat dringend om reformasie vra. 
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2.4.1 Teologiese perspektief op onderrig 

 

In die Bybel word die lewe van die mens volgens Nel (2001:137) dikwels met ’n 

‘weg’ (hoe ’n mens moet lewe) voorgestel.  Die ‘weg’ (lewe) van die mens word 

vanuit ’n bepaalde bestemming verstaan. Die weg loop iewers heen. Die lewe 

het ’n bestemming. Hierdie bestemming is nie maar net die dood nie. Die mens 

se lewe het ’n doel en daarom ook betekenis. In hierdie studie gaan dit spesifiek 

oor onderrig as uitnodiging na, inisiasie in en begeleiding op en in hierdie weg en 

hierdie weg verwys na ’n omvattende lewe van dissipelskap. In hierdie studie val 

die klem spesifiek op kinders en jongmense, alhoewel ons in gedagte moet hou 

dat onderrig ‘n lewenslange reis of proses is en behoort te wees. 

 

2.4.1.1 Onderrig as inwyding 

 

Die eerste deel van die onderrig in oud-Israel volgens Firet (1982:71) en Nel 

(2001:138) was die (inwijding) inwyding van die nuwe mens in die weg van 

die Here met sy mense. Nel (2009:6) haal in sy artikel genaamd: ‘Inviting and 

initiating youth into a life of discipleship’ vir Firet (1982:70-91) aan as hy sê dat 

hy hom altyd help om ’n greep te kry op wat onderrig behoort te wees en waar 

die kerk die kuns verloor het om jongmense in te nooi in ’n lewe van 

dissipelskap. Firet (1982:71-72) begin by die Ou Testamentiese betekenis van 

onderrig. In ou Joodse kringe was onderrig volgens hom altyd sinoniem met die 

lewe (in navolging van Deuteronomium 6:4-10). Dit het die lewe ontvou en rigting 

en betekenis daaraan gegee. ’n Meer moderne vorm vir die Hebreeuse woord vir 

onderrig naamlik Chinuk, se wortels word twee keer in die Bybel gevind (Spr. 

22:6) waar dit beteken ‘om af te rig’ of ‘om te begelei tot’ of ‘af te sonder vir ’n 

spesifieke doel’ of ‘om te inisieer’. Die woord is gewoonlik gebruik om te verwys 

na die begeleiding van ’n huis/familie na en toewyding aan ’n spesifieke doel. Die 

“weg” in Spreuke verwys na die lewe van ‘n persoon vanuit die perspektief van 
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sy bestemming. Om iemand te begelei na ’n spesifieke bestemming is chanukkâ 

nodig – oordrag of begeleiding na hierdie bestemming toe.  

 

Hierdie woord verduidelik volgens Firet (1982:71-72), soos aangehaal deur Nel 

(2001:139; 2009:6)  die atmosfeer van die Joodse opvoeding en didaché die 

beste. “This appears most clearly in the family where the upbringing, and hence 

the didaché, begins and belongs…The ‘transfer of dedication’ consists especially 

in the initiation of the child into the story of Yahweh and his people: it implicates 

him personally so that it becomes his story. The child is initiated into the story 

with a view of where he has to go. The ‘way’ did not begin when he was born: it 

started with the Exodus. He was there when it happened. The didaché is not 

primarily an explanation of history, or of the words and works of Yahweh. It is first 

of all the act of implicating the young Israelite in the story of salvation. He learns 

to say and to experience we – the we of the covenant”.  

 

2.4.1.2 Onderrig as begeleiding op die weg 

 

’n Tweede deel van onderrig in die Bybel volgens Firet (1982: 72-74) en Nel 

(2001:139 & 2009:7) verwys na die begeleiding op die weg [geleide op de 

weg]. Deur die hele Ou Testament word daar baie na die pad of weg (van die 

Here) verwys. Hierdie pad of weg moet geleer word. Om dit te vind en daarop te 

bly is Torah nodig. Die Torah  van God was altyd verstaan as God se instruksie 

in die weg. Die Torah het wet ingesluit, maar was self  in essensie nie wet nie. 

Volgens Firet is dit belangrik om hier die onderskeid te maak, want hierin is die 

intrinsieke dinamika van God se rigtinggewende stem wat altyd teenwoordig is, 

opgesluit. Hy voeg verder by: “Torah is ‘direction, instruction, information’. It 

points out the way, offers guidance on the road. It is the word of revelation in 

which God comes to a person… To direct a person to her destination, to initiate 

her into the story, to take and lead her on the way – that is the Jewish Didaché… 
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life-shaping pointers for concrete situations…Torah in their totality, are the 

means by witch God’s coming to direct and redirect his people continually takes 

place”. 

 

2.4.1.3 Onderrig as onderrig in die weg van wysheid 

 

’n Derde dimensie van onderrig wat herontdek moet word volgens Firet (1982: 

74-76)  en Nel (2001:139-140; 2009:7)), is die begeleiding of onderrig in die 

weg van wysheid [onderricht in de weg der wijsheid]  . “Wysheid is ‘n meer 

pedagogiese uitdrukkingsvorm van die sedelik-religieuse as wat deur wette 

gegee word. Wette  geld prinsipieel as direk van God deur ‘n openbaring 

ontvang, wysheid is as’t ware die menslike refleksie daarop”. In hierdie sin is 

onderrig baie meer as net om sekere dinge te verstaan. Volgens Nel (2009:8)  

sluit dit nou aan by die chokma (wysheid) begrip van die Bybel en gaan ook oor 

‘n manier van lewe en besluite wat gemaak moet word binne die alledaagse 

lewe. Wysheid is dus meer as wette. Dit is die menslike interpretasie en refleksie 

op die waarhede van die wette. Gelowiges volg die weg soekend en op die weg 

help baie ander jou tot verstaan. Op die weg het elke mens hulp nodig. So groei 

ervaring en die vermoë om keuses te maak wat rekening hou met die Torah en 

met die werklikheid waarbinne die Torah geldig is.  

 

2.4.1.4 Onderrig as volgelingskap of dissipelskap 

 

Jesus se onderrig het baie nou aangesluit by die Ou Testamentiese tradisie soos 

hierbo uiteengesit. Hierby sluit die Nuwe Testamentiese beklemtoning van 

dissipelskap ook aan. By Jesus gaan sy onderrig nie oor leerstellings nie, maar 

hoe sy volgelinge/dissipels moet lewe. Mense het ook nie net by Jesus gebly 

omdat Hy onderrig gee nie, maar omdat Hy hulle geroep het om Hom te volg. 

Juis hierin lê volgens Nel (Nel 2001:140) die uniekheid van Bybelse dissipelskap: 
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mense word daartoe geroep. In die Christendom kies mense nie die Leermeester 

nie. Die Leermeester roep sy leerlinge in ’n verhouding met Hom. Wie Hy vir sy 

volgelinge is, is primêr vir die gesag van sy woorde en die bepalende invloed 

daarvan op hulle lewens. Dissipelskap is daarom ’n manier van lewe. 

 

2.4.2 Die sleutelbelangrike rol van dissipelskap in onderrig 

 

Firet (1982:90&91) sluit sy hoofstuk oor ‘didache’ af deur onderrig en 

dissipelskap direk met mekaar te verbind: “De didaché is, het geleide op de weg, 

de weg achter Christus, de weg die Christus Zelf is....de didaché is inwijding in 

het discipelleven, het leven in de navolging... In het Nieuwe Testament is dit 

(didaché) alles opgenomen in het onderricht dat de mens geleide geeft op de 

weg van de navolging, het leven in de messiaanse gemeenschap...God komt in 

Zijn Woord door het intermediar van het pastoraal optreden ook in de modus van 

de didaché. De Meester roept: volg Mij!” 

 

Nel (2009:2) vra in ’n artikel: “Inviting and initiating youth into a life of 

discipleship” of die kerk die radikale  natuur van ‘n geloofsgemeenskap om 

dissipels van Jesus en soekers na die Koninkryk te wees, verloor het. Hy gaan 

voort deur te sê dat hy oordeel dat ons moontlik die kuns van dissipelskap tot so 

’n mate verloor het, dat ons die radikale wese van die kerk daarmee saam 

verloor het. In die artikel poog hy dan om aan te dui dat wanneer die kerk weer 

dissipelskap herontdek en dissipels begin maak, jongmense en hulle mentors 

weer met passie en verantwoordelikheid die Koninkryk sal begin soek en 

dissipels maak.  

 

Die konsep van dissipelskap kry ’n unieke betekenis in die Nuwe Testament. 

Rengstorf (1967:417) sê dat die woord manthanein in die tyd van die Nuwe 

Testament verwys het na ’n leerling, entoesiastiese volgeling, ‘n nabootser van ‘n 
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onderwyser. Dit verwys ook na die proses waardeur iemand tot verstaan kom. Dit 

was ’n algemene begrip en dissipelskole was ’n algemene verskynsel. Die 

dissipel het self sy leermeester gekies om onderrig in die leermeester se 

spesialis kennis te kry. Daar was ’n intellektuele band tussen ’n leermeester en ’n 

leerling. Die leermeester het aan die leerling sekere kennis oorgedra en die 

eindresultaat vir elke leerling/dissipel of waarna elke dissipel gesmag het, was 

om self ’n leermeester te word.  In die Bybel het hierdie woord ’n nuwe betekenis 

gekry.  

 

In die Griekse vertaling van die Ou Testament is verskeie woorde vertaal met die 

werkwoord manthanein wat volgens Rengstorf (1967:391) letterlik beteken om 

jou gedagtes op iets te fokus. Dit is duidelik dat die lewenshouding wat gevra 

word deur die woord volgens Rengstorf (1967:401) die totale gehoorsaamheid in 

die doen van God se wil is deur die hele mens. Die leerproses is dan die hele 

proses waarin mense hulle leerbaar maak om God se wil te doen soos wat dit 

aan hulle geopenbaar is in die Torah. ’n Gehoorsame Israeliet is ’n persoon of 

dissipel van die wet. Hy het nie alleen die wet verstaan nie, maar was ook 

gehoorsaam aan die Persoon van God. Soos die tyd verloop het, het die onderrig 

van die Rabbynse Judaïsme ontwikkel tot ’n intellektuele basis.     

 

Alhoewel die werkwoord manathanein wel in die Nuwe Testament voorkom, word 

die werkwoord akolouthein (om te volg) die meeste van die tyd gebruik om die  

handelinge van die Nuwe Testamentiese dissipel mee aan te dui (Nel, 2009:3). 

Die selfstandige naamwoord vir ‘dissipel’  kom meer as 250 keer voor in die 

Nuwe Testament. Dit verwys na die wat met hulle lewens aan Jesus verbind is 

as hulle Here en Meester  (Rengstorf, 1967:441). Dit is nie die dissipel wat Jesus 

kies nie, maar andersom. Aanvaarding van hierdie roeping, maak van jou ’n 

volgeling van Hom wat   jou geroep het. Jy vergesel Hom. Jy gaan van nou af 

saam met Hom.  Die Nuwe Testamentiese onderrig het ook baie verskil van die 

Rabbynse intellektuele onderrig. Jesus dra nie net informasie oor nie, ook maak 
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Hy nie net van sy dissipels leermeesters nie.  Vir Jesus gaan dit oor 

onvoorwaardelike toewyding en ‘n verhouding met Hom (Rengstorf 1967:406).  

 

Dissipelskap begin dus by Jesus se roeping wanneer Hy mense roep “om saam 

met Hom te wees”. Du Toit (1988:22) meen dat daar geen beter definisie van 

dissipelskap is as hierdie nie, as mens net onthou dat dissipelskap om baie meer 

gaan as die fisiese nabywees aan Jesus. Nel (1994:88-89) voeg hierby dat 

hierdie roeping altyd insluit dat jy binne ’n verhouding met Jesus beide navolger 

en leerling is. Hierdie twee momente van dissipelskap is volgens hom van die 

allergrootste belang in Gemeentebou waar die eerste verwys na die Heerskap 

van Jesus wat in hierdie verhouding al meer deurslaggewend word en die 

tweede na die gehoorsaamheidsaspek aan die Woord en wil van die Here. 

 

In dissipelskap gaan dit dus om ’n gemeente wat aanhoudend leer en ontdek wie 

God is, hoe Hy werk en wat Hy in ons en deur ons in sy wêreld doen en wil doen. 

Dunn (1999:51) sluit hierby aan as hy sê dat die roeping tot dissipelskap insluit:  

“a call to live in the light of the coming Kingdom, just as Jesus himself did”. Dules 

(2002:2006) vat hierdie gedagte mooi saam wanneer hy sê dat dissipelskap altyd 

begin met: “to be inwardly transformed by the knowledge and love that Christ 

brings into the world”.  

 

Navolging van Jesus bind gelowiges onderling tot ’n hegte gemeenskap van 

dissipels. Watson (1999:50) beaam hierdie gedagte: “When individuals were 

added to the Lord, they were added to the church. When they belonged to Christ, 

they belonged equally to his body, the church.” Wanneer die gemeente werklik in 

navolging van Jesus anders in die wêreld optree, gee dit aan die gemeente ’n 

kwaliteit wat evangeliese impak het. 
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Dissipelskap is dus die poort waardeur mense uit die wêreld ingetrek, verander 

en vernuwe word om so deel te word van God se dissipelgemeenskap.  

 

In hierdie verband moet weereens na die gesin of familie verwys word as die 

ruimte waarbinne dissipelskap by uitstek geleer en beoefen kan word. Strommen 

& Hardel (2000:21) haal in die verband Marjorie Thompson aan as sy die vraag 

vra: “What if the family were not merely an object of the church’s teaching 

mission, but one of the most basic units of the church’s mission to the world? 

What I am suggesting is that the communal church and the domestic church 

need to recapture a vision of the Christian family as a sacred community.”  

 

Dissipelskap kan en mag nie net stop by die navolging van Jesus en deel-wees 

van ’n navolgingsgemeenskap nie. Nel (2009:6) sê dit is presies hier waar die 

kerk die kuns verloor het: “Is this not what we have lost? Often we teach as if 

teaching makes disciples.” Ons het die betekenis van onderrig [as 

geloofsoordrag soos Strommen & Hardel daarna verwys (2000:16)], soos wat dit 

in die Bybel gebeur het, verloor. Jesus roep sy kerk (elke individu) nie net op om 

dissipels of volgelinge te wees nie, maar om makers van dissipels te word. Dit is 

juis waar Jesus se bediening, veral soos wat dit verwoord is in die Evangelie van 

Matteus, begin het met die roeping van sy dissipels (Mat. 4) en afsluit met die 

opdrag om dissipels te gaan “maak” (Mat. 28). Daarom is dit nodig om stil te 

staan by dié soort onderrig wat God gebruik het deur die geskiedenis om van 

mense sy volgelinge te maak.  

 

2.4.3 Onderrig altyd binne verhoudings 

 

Kenda Dean (1998: 27) help ons om die rol van verhoudings in Jeugbediening te 

verstaan: “Youth ministry focuses on relationships, not only  because of who 

teenagers are but because of who God is. God is relationship.”  
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Dingemans (1986:118-125) skryf in sy boek ‘In het leerskool van het geloof’ een 

hoofstuk oor die ‘Dimensies van het leren geloven’. Al die dimensies waarna hy 

verwys (De geloofsgemeenschap, imitatie en identificatie, vertrouwen, theorie en 

praktijk van de religie van de opvoeders, geloofsvoorstelling - helpen bij vinden 

en afbreken van beelden, leren handelen)  het met verhoudings te doen. “Leren 

geloven vindt altijd plaats binnen een geloofsgemeenschap. Geloof bestaat uit 

gemeenschappelijke ervaringen, die worden geïnterpreteerd, worden 

overgeleverd en levend worden gehouden in vieringen, prediking, gebed en 

allerlei vormen van activiteiten’. 

 

Nel (2001:145) verstaan die gemeente as leergemeenskap juis as die ruimte 

waar gemeentewees as ’n onafgebroke leersituasie en –proses gesien word. Om 

te leer om te glo vind altyd binne ’n verbondsgemeenskap plaas. Dingemans 

(1986:119) stel dit nog duideliker: “Om te leer om te glo begin altyd met die 

enkeling wat in aanraking gekom het met die gemeenskaplike geloofservaringe”. 

Binne hierdie proses vind “imitasieleer, model-leer en identifikasieleer” plaas. Dit 

alles vind weer op ’n vertrouensbasis plaas. Waar hierdie oervertroue ontbreek, 

vind leer óf glad nie plaas nie óf dit lei tot neurotiese siektes.  In die praktyk vra 

hierdie wete dus gesonde verhoudings tussen diegene wat in die gemeente 

onderrig gee (volgens Dingemans veral die ouers en ander opvoeders) en 

diegene wat dit ontvang. Hierdie verhouding is volgens Nel (2001:147) die 

primêre fasiliteerder van onderrig. 

 

2.4.4 Onderrig as geloofsontwikkeling of identiteitsvinding 

 

Dat God geloof skenk en dat die mens homself nie tot geloof kan bring nie, is en 

bly die uitgangspunt van hierdie studie. Tog is dit belangrik om te let daarop dat 

God geloof dikwels deur mense heen skenk aan ander mense. Nel (2001:148) 

argumenteer dat God ook die geskapene gebruik om geloof te skenk. So gebruik 
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God Drie-enig sy Woord (organies geïnspireer), die gemeente, ouers, kategete 

en nog meer om te gee wat Hy kan gee: geloof dat Jesus die Christus, die Here 

is. Hierdie geskenkte geloofsinsig groei en dit is hier waar onderrig inpas. 

 

Dit is ‘n algemeen aanvaarde beginsel om na adolessensie te verwys as ’n 

tydperk van identiteitsvinding. Die mens bly eintlik sy hele lewe hiermee besig, 

maar in adolessensie is dit egter ’n ontwikkelingstaak van hoë prioriteit. Wat hier 

van belang is, is dat mense wat besig is om hul geloofsidentiteit te vind, met  ’n 

soortgelyke ontwikkelingstaak besig is. Teologies beskou, gryp identiteitsvinding 

volgens Nel (2001:102) terug op die verhoudingstigtende handelinge van God. 

God het gehandel en sy handelinge is indikatief van aard. Kinders van gelowiges 

is dus in Christus. Dit geld van hulle ongeag of hulle dit  (al) volledig verstaan en 

daaruit lewe. Identiteitsvinding in Jeugbediening is om te word wie jy as mens 

van God reeds deur God gemaak is: mens in Christus. Hierdie doel kan volgens 

Nel (2001:102) in die totale bediening voor oë gestel word. In die betekenis van 

die didaché gaan dit om begeleiding tot vinding van die gegewe identiteit. 

Geloofsontwikkeling is dan die totale proses (alle prosesse) wat meehelp en 

bydrae dat die God-geskenkte geloofsinsigte groei in ’n individu se lewe. Hierdie 

ontwikkeling vind elke dag op elke plek plaas. 

 

Nel (2001:148) pleit, op die spoor van Osmer (1990:219 ev.), dat gemeentes stof 

sal aanbied wat fase-relevant is en wat tegelyke tyd ontwikkeling na ’n volgende 

fase fasiliteer. Geloofsontwikkeling in die verband is die omvattende proses van 

die ontwikkeling van geloof van die baba-fase tot geloofsvolwassenheid of soos 

Fowler (1981: 119, 199) dit noem van ongedifferensieerde geloof tot 

universialiserende geloof. Hierdie fases stem nie presies ooreen met die 

Psigologiese ontwikkelingsfases nie, maar daar is baie korrelasie wat ons help 

om die  geloofsontwikkeling beter te verstaan (Fowler 1981:106-107). Tog 

gebeur dit dat mense in geloofsontwikkeling nie die regte stimulasie kry nie en 

dan psigologies na die volgende fase groei, maar wat geloofsontwikkeling betref, 
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vassteek iewers in ’n fase. Hierdie saak sal in die volgende hoofstuk meer 

uitvoerig hanteer word. 

 

Geloofsontwikkeling binne die reformatoriese tradisie is volgens Nel (2001:149) 

niks anders as identiteitsvinding nie. Binne die gemeente in die reformatoriese 

tradisie word kinders en jongmense gehelp om te word wat hulle in Christus 

reeds is. Geen bediening, ook nie onderrig, voeg enige iets by hulle status voor 

God nie. Wie ons is, is ons deur God se handelinge in Christus deur die Gees. 

Aan hierdie geskenkte identiteit hoef niemand te twyfel nie. Bediening aan 

jongmense, ook onderrig, voeg nie iets by nie, maar ontvou intensief en 

sistematies die gegewenheid van die heil wat reeds geld. Wanneer Osmer 

(1996:170) praat oor die keuse wat tydens belydenisaflegging gemaak word, dan 

sluit hy baie nou hierby aan en noem dit “choosing to become who you already 

are”. Kinder’s en jongmense word dus deur onderrig begelei om in realiteit te 

word wat hulle in beginsel reeds is. Dit geld vir die hele gemeente, soveel te 

meer vir hulle wat pas as kinders, saam op die weg van die Here met sy mense, 

begin reis het. 

 

Geloofsontwikkeling vind egter nie in isolasie plaas nie. Dit vind plaas binne die 

konteks van die gesin, die skool, die kerk en ander sosiologiese kontekste of 

soos Strommen en Hardel (2000: 18) dit noem, die familie, die gemeente, die 

gemeenskap en die kultuur. Wanneer daar dus oor geloofsontwikkeling gedink 

word, moet daar dus deeglik kennis geneem word van die impak van die 

verskillende kontekste op kinders en jongmense. Ouers en kinders moet gehelp 

word om binne die verskillende kontekste met ’n nuwe identiteit in Christus te 

lewe.  
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2.4.5 Onderrig vandag 

 

Onderrig in die gemeente is dus om Jesus en sy onderrig te ontvou. Firet 

(1982:82) maak ’n belangrike gevolgtrekking in die verband wat vandag nog vir 

die kerk rigtinggewend behoort te wees: “The Lord remains the teacher “It is 

clear that the didaché of the church does not replace the didaché of Jesus. Jesus 

Christ remains the teacher: the apostles and the church, by their didaché, can 

only lead people into discipleship of the teacher”. Die onderrig van die kerk 

vandag in hierdie sin behoort dus die voortsetting van Christus se onderrig te 

wees. Die kerk se onderrig behoort dus slegs Christus se onderrig te fasiliteer. 

Kerklike onderrig kan om die rede ook nie anders geskied as deur middel van 

dissipelskap nie.  

 

In hierdie lig kan mens verstaan hoekom Osmer (1992:22) die doel van onderrig 

as volg omskryf: “...to create a context in which faith is awakened, supported, 

and challenged.”.  Onderrig is dus die uitnodiging om saam met Christus ’n pad 

te begin stap of die inisaisie in, begeleiding op en onderrig in die wysheid van 

hierdie pad . Onderrig en dissipelskap hoort dus altyd saam. Dit kan van mekaar 

onderskei word, maar mag nooit van mekaar geskei word nie.  Firet (1982:87) 

praat in die konteks van onderrig as volg oor dissipelskap: “Discipleship is truly, 

according to a New Testament understanding “the following of the way, a 

continuous life with Jesus.”  

 

Die kerk se uitdaging vandag is om kinders en jongmense uit te nooi en te 

inisieer in Jesus se onderrig. Ons is slegs in diens geneem om te help met die 

hermeneutiese proses volgens Nel (2009:9). God se Gees sal voortgaan om ons 

in die waarheid te lei. Johannes het dit vir ons duidelik gemaak: “Wanneer Hy 

kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat  Hy sal 

sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor... wat Hy van My 
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ontvang, sal Hy aan julle verkondig.” (Joh16:13-14.) Dit is by uitnemendheid die 

Heilige Gees se werk, maar hierby skakel Hy ouers en gelowiges in.  

 

Die feit dat gelowiges in Christus is, beklemtoon die inwydingsdimensie van die 

bediening van onderrig. Die gemeente onderrig volgens Nel (2001:141) nie om in 

te wy nie. In die gemeente word ingewydes onderrig. Dit is onderrig deur 

ingelyfdes aan ingelyfdes, deur gewydes aan gewydes, deur toegewydes aan 

toegewydes. Dit is lewensonderrig wat ontvou in die lewe wat ons ontvang het en 

die lewe wat ons leef omdat ons dit ontvang het. En juis hierdie lewe is meer as 

etiese opleiding, meer as dogmatiese onderrig. Elke beskrywing doen eintlik 

tekort aan die Bybelse lewensonderrig.  

 

Teologies gesproke is onderrig hulp om te lewe, geloofshulp en verhoudingshulp 

(2001: 141).  Dingemans (1986:81) sê dit mooi: “We beginnen daarom niet met 

een ‘geloofsdidactie’, die de vraag stelt, hoe men het geloof kan onderrichten, 

maar met een ‘mathetiek’ die de vraagt stelt, hoe mensen tot geloof komen; hoe 

mense leerling van de Heer’ worden.” Metatiek kom van die Griekse woord 

manthanein wat beteken: om te leer soos leerlinge dit doen, om ’n leerling te 

wees, om ’n dissipel te wees. Die vraag is dus: hoe word mense leerlinge van 

Jesus? Hoe leer hulle om te glo? Mense wat leer glo het hulp nodig om te glo - 

die hulp van ‘n geloofsgemeenskap, ouers en enige ander persoon wat reeds 

glo. Om te leer glo is om iemand na te doen. Die kind en jongmens, wat sin en 

lewensvervulling soek,  is in didaktiese terme die subjek van die leerproses, nie 

die kerk nie. Hierdie leer en soek vind binne die ruimte van die kerk plaas. Dit 

gaan dus in metatiek oor die vraag: hoe leer mense glo in die ruimte van die kerk 

(Dingemans, 1986:15)? 

 

Dit impliseer ook dat onderrig nie net eenmalig gebeur nie. Dit mag ook nie net 

geskied vir ’n sekere tyd van ’n persoon se lewe nie. Abram (1980:151) sê dat 
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daar binne die Joodse tradisie leer ’n lewenslange of permanente gebeure was. 

Hy som die vyf beginsels wat gegeld het vir onderrig in die Joodse tradisie as 

volg op: 

• dit hou permanent aan 

• dit geskied deur herhaling 

• dit behoort individueel en gemeenskaplik te gebeur 

• dit moet in dade omgesit word 

• die individu behoort sy onderrig persoonlik te beplan 

 

Wanneer ons dus aan onderrig binne ‘n gemeente dink binne die raamwerk van 

Gemeentebou, dan moet ons terug beweeg na hierdie verstaan van onderrig of 

‘didaché’. Ons moet ook terugbeweeg na die gesin of familie as die primêre 

ruimte waar geloof gevorm word. Miskien behoort ’n belangrike komponent nou 

in plek te kom: ’n ruimte waar ouers begelei en ondersteun kan word in hulle 

verantwoordelikheid van geloofsontwikkeling. Firet (1986:58) se opsomming vat 

die gedagte mooi saam: “To be truly human, according to the Old Testament is to 

be implicated in the story of the covenant, to live in the fear of the Lord, to walk in 

the way of the Lord amid the complexities of the life of every day, at work and in 

social activities... To help human beings gain and experience this humanity is the 

purpose of the didaché in its various forms.” 

 

Hierdie gedagte het Osmer (1992:21) mooi omskryf toe hy, binne die konteks van 

onderrig, pleit dat alle mense elke dag Teologie, soos dit in die eerste eeuse kerk 

gebeur het, moet beoefen. Teologie omskryf hy dan as: “...something each 

member of the church was called to do. All persons were seen as called to reflect 

on the entirety of their lives in light of their relationship with God. Teachers have 

a special responsibility to reclaim this theological task.” Vir ’n lewe om gesien te 

word in die lig in die lig van ’n  verhouding met God kom nie vanself nie. Dit word 

eers ’n leefwyse wanneer dit deur die ‘didaché’ aan kinders, jongmense (en 

volwassenes) geleer word. 

 
 
 



 68

Die kerk sal ook weer die ruimte van die gesin of ouerhuis moet ontgin as die 

primêre ruimte van onderrig. Volgens Nel (2001:95) vra gesinne intensiewe en 

toegespitste aandag. In die huidige konteks waar gesinsbande ontbreek, vra 

Gemeentebou aan Jeugbdiening om intensiewe aandag te gee aan die vestiging 

van ook ander verhoudings binne die geloofsgemeenskap wat groei en 

ontwikkeling kan fasiliteer . 

 

2.5. Samevatting 

 

God stuur sy Seun Jesus Christus om die wêreld te kom red en herstel. Elkeen 

wat deur Jesus Christus hierdie redding en herstel ontvang, word nuutgemaak (is 

’n nuwe skepping/word ’n nuwe identiteit voor gegee) en deur sy Gees aan 

mekaar gebind as kerk. Hierdie kerk word na die wêreld toe gestuur om deel te 

neem aan God se redding en herstel. Daarom kan gesê word: God kom na die 

wêreld deur die kerk aan wie Hy ’n nuwe identiteit gegee het. Gemeentebou is 

dan die doelgerigte begeleiding van die gemeente tot insig in sy nuwe identiteit 

en roeping binne die huidige konteks.  

 

Jeugbediening is dan al die oorkoepelende ruimtes waar kinders en jongmense 

gehelp word om die inhoude van Gemeentebou te verstaan en deel te maak van 

hulle lewens. Een van die modusse (maniere) wat God se koms na en deur die 

kerk beskryf is die ‘didaché’. Hierdie modus begelei mense (in hierdie studie 

kinders en jongmense) op ’n dissipelskap pad om hulle nuwe identiteit in Christus 

te ontdek, te verstaan en uit te leef.  

 

In hierdie studie word daar spesifiek gefokus op die rol van ouers in die vorming, 

verstaan en uitleef van hulle kinders se geloofsidentiteit. Wanneer ouers dus 

hulle eie identiteit in Christus gevind het, behoort hulle hul kinders op hierdie 

geloofspad te kan  inisieer, begelei en onderrig.  
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As Gemeentebou die doelgerigte begeleiding van die gemeente tot insig in sy 

identiteit is (Nel 1994:22) en  geloofsontwikkeling of identiteitsvinding die 

begeleiding van jongmense op hierdie weg van identiteitsvinding (Nel 1998:149) 

– wat is dit dan wat maak dat jongmense na belydenisaflegging steeds nie insig 

in hulle identiteit in Christus het nie en dit ook nie geniet en uitleef in die 

werklikhede van die lewe nie? 
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Hoofstuk 3 

Identiteitsvorming en geloofsontwikkeling  binne ’n Psigologiese raamwerk 

met spesifieke verwysing na die ontwikkelingstake van adolessensie en die 

rol van ouers in identiteitsvorming 

________________________________________________________________ 

 

3.1   Inleiding 

 

In die vorige hoofstuk is kortliks verwys na die behoefte aan ‘n omvattende, maar 

gedifferensieerd-toegespitste bediening. Hierdie wyse van bediening verwys 

volgens Nel (2001:113) onder andere daarna om op ‘n gedifferensieerde en 

toegespitste wyse met kinders en jongmense op hulle vlak van ontwikkeling 

rekening te hou. Dit plaas ons in die midde van die Psigologie.  

 

Onderrig en geloofsontwikkeling in Psigologiese perspektief hou veral volgens 

Downs (1994:69) rekening met “Gods design of people”. God neem die mens, ter 

wille van wie Hy alles geskep en ter wille van wie sy volmaakte heilshandelinge 

in Christus plaasgevind het, ernstig op. Wat Psigoloë en ander wetenskaplikes 

dus deur navorsing aangaande die mens ontdek, is primêr volgens Nel 

(2001:142) ter wille van die heelwording van mense. Die mediese wetenskap is 

hiervan ’n treffende voorbeeld. Soos wat die geneeskunde die kennis van die 

liggaamlike funksionering van die mens ernstig opvat en nodig het, so neem die 

onderrigkunde die Psigologiese funksionering en ontwikkeling van die mens 

ernstig op. In hierdie verband moet onderrig in Jeugbediening deeglik kennis 

neem van die bevindinge binne die ontwikkelingspsigologie veral omdat 

“geestelijke ‘groei’ naast of parallel aan ‘de lichamelijke’ groei binne ’n 

ontwikkelinspsychologiesche benadering benadruk word” (Dingemans, 1986:98).  
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In hierdie studie word daar gepoog om spesifiek ondersoek in te stel na die 

ontwikkeling van die  identiteit van kinders en jongmense vanuit ’n Psigologiese 

perspektief en spesifiek na die rol van ouers daarin. Hierin word baie gebruik 

gemaak van die bekende en belangrike navorsing van Erikson, Piaget, Kohlberg, 

Fowler en Osmer. 

 

3.2   Historiese oorsig van Psigologiese denke oor kinders 

 

Tot en met  die sewentiende eeu was kinders in ’n hoë mate as roumateriaal 

beskou (of ’n sogenaamde skoon bladsy) wat soos standbeelde deur opvoeders 

uitgekap kon word volgens die plan van die betrokke kultuur en samelewing. 

Volgens  Richards (1983:90)  was Comenius die eerste opvoeder wat hierdie 

benadering ernstig uitgedaag het. Hy argumenteer dat opvoeding die 

ontwikkelende vermoëns van kinders ernstig moet opneem. Soos mense voor 

hom (Plato, Aristoteles en ander) beskou hy die kindertyd ook as kernbelangrik, 

maar ontken dat opvoeding hoofsaaklik ’n meganiese “patterning” is. “Looking at 

nature as a whole, he saw growth processes that led him to a unique theory of 

nature, a theory that teaching and learning must be adapted to the characteristics 

of the child.”  

 

Daar word nie in hierdie studie op die detail van die ontwikkeling van die 

kinderontwikkeling ingegaan nie. Hier kan slegs genoem word dat die 

ontwikkelingsteorie deur fases gegaan het, aldus Dingemans (1986:98), waar 

menslike gedrag en ontwikkeling aan die een kant verklaar is deur sommige (bv. 

Rousseau) deur klem te lê op die ‘innerlijke ontwikkeling’ van kinders sonder 

invloede van die maatskappy en aan die ander kant (Leninistiese materialistiese 

teorieë) waar dit hoofsaaklik verklaar is uit maatskappy beïnvloeding. Mönks en 

Knoers (1976) kom in hulle ontwikkelingspsigologie tot die slotsom: “dat er een 

interactie plaats vindt tussen interne (biologishe) factoren en externe (milieu-) 

factoren. Zij zijn van mening, dat het zgn. iteractionisme de verschillende 
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factoren van aanleg en milieu, rijping en leren het best verenigt met de oorzaken 

die van het persoonlijk initiatief van de zich ontwikkelde mens afkomstig zijn”.  

 

Hierdie studie put hoofsaaklik uit die navorsing van Erikson (1902-1994), Piaget 

(1896-1980) en Kohlberg (1927-1987), wat ’n groot invloed gehad het op die 

ontwikkelingspsigologie. Fowler (1981) het ’n ontsettend belangrike bydrae 

gemaak in die geloofsontwikkelingsteorie, wat nou aansluit  by bogenoemde 

navorsers se resultate. In hierdie verband het Osmer (1990:226-247) ook 

betekenisvolle lyne getrek om die kerk te help om presies vas te stel waarop 

gefokus kan word in geloofsontwikkeling binne die onderskeie lewensfases, wat 

vir hierdie studie belangrik is. 

 

3.2.1   Erikson 

 

Freud is volgens Dingemans (1986:98). die eerste persoon wat ’n groot rol 

gespeel het in die ontstaan van kinderontwikkelingsteorieë. Erikson, ’n psigiater 

uit die skool van Freud, het Freud se donker prentjie van die natuur van die mens 

aangepas. Hy sien kinders as soekers wat ontdek en wat self probeer om hulle 

omgewing te beheers. Sy klem is op gesonde ontwikkeling en hy probeer om die 

fases waardeur die kind ontwikkel, te identifiseer en te beskryf (Nel, 2001:142).  

 

Volgens Dingemans (1986:98-100) staan nie net die biologiese, psigodinamiese 

ontwikkeling op die voorgrond by Erikson nie (hy kyk holisties na die ontwikkeling 

van die mens), maar ook die sosiale invloede en die uitwerking wat dit op die 

mens het. Die mens ontwikkel nie net alleen volgens ’n eie dinamiek nie, maar 

ook in relasie tot sy ouers, sy gesin, die gemeenskap, die skool, die 

portuurgroep, huweliksmaat, die maatskappy en die mensdom. Volgens Erikson 

oriënteer die kind hom/haarself  in elke lewensfase in bogenoemde verhoudings. 

Die kern van die saak is dat die mens op soek is na sy/haar eie identiteit. Binne 
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hierdie verskillende lewensfases is daar dan ontwikkelingstake wat bemeester 

moet word. Elke fase het volgens hom ’n kernverhouding en ’n kern konflik. 

 

• In die baba-fase (0-2 jaar) is die kind hoofsaaklik in verhouding met die 

moeder. Die kernkonflik tydens hierdie jaar is volgens Erikson tussen 

vertroue en wantroue.  

• In die kleuter-fase (2-4 jaar) is die kind op beide ouers aangewese. Die 

kernkonflik is tussen onafhanklikheid en skaamte of twyfel. 

• In die speel-fase (4-6 jaar) is die kernverhouding die hele gesin en die 

kernkonflik tussen inisiatief neem en skuldgevoelens.  

• In die skool leeftydfase (6-12 jaar) is die kernverhoudings die skool en 

gemeenskap en die kernkonflik tussen aktiwiteit en 

minderwaardigheidsgevoelens.  

• In die adolessente-fase (13-19 jaar) is die belangrike verhouding die 

portuurgroep en die mees sentrale konflik van die hele ontwikkeling die 

spanning tussen identiteit en rolverwarring. Hierdie is volgens Erikson die 

mees sentrale konflik van die mens se hele lewe, waarin elke mens 

hom/haarself moet vind. Volgens hom vra alle konflik na oplossings, maar 

die basiese vertroue in fase een en die vraag na ’n eie-ek in die 

adolessensie-fase is die belangrikste.  

• Tydens die jong volwasse-fase (20-30 jaar) is die kernverhouding met 

die lewensmaat en is die kern konflik tussen intimiteit en isolasie.  

• In die volwasse-fase (30-65 jaar) is die kernverhouding die met die 

maatskappy en die konflik die waarde wat vir die maatskappy gebied word 

en die opgaan in dieself.  

• In die fase van ouderdom (65 en ouer) is die kernverhouding die 

mensheid en die kernkonflik die spanning tussen ego-integriteit en 

wanhoop  
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3.2.2   Piaget  

 

Piaget, ’n dierkundige van beroep,  se bydrae was hoofsaaklik op die gebied van 

die ontwikkeling van die denkvermoë van ’n kind. Hierdie kognitiewe ontwikkeling 

en die kognitiewe prosesse waartoe kinders in sekere ouderdomme in staat is, 

hou ten nouste verband met die gedrag van die kind. Sy uitgangspunt, volgens 

Dingemans (1986:102), is dat elke lewende wese – dus ook die mens – twee 

fundamentele neigings het: assimilasie en akkommodasie. Die eerste verwys na 

die vermoë om inligting of ervarings vanuit die buitewêreld in die organisme op te 

neem en die tweede verwys na die vermoë wat die organisme het om homself by 

die omstandighede of milieu aan te pas. Daarmee saam is ook die neiging tot 

beïnvloeding en verandering van die milieu, wat hy organisasie noem. Daar is ’n 

voortdurende wisselwerking tussen die organisme en die milieu, waar die 

organisme homself aanpas by die milieu en dan is die organisme weer sterker as 

die milieu en beheer of verander die meganisme die milieu na sy hand. Alles is 

daarop ingestel om ewewig te bewerk. Hierdie proses staan ook as die 

interaksionisme van Piaget bekend. 

 

Piaget onderskei vier verskillende stadia in die ontwikkeling van die mens wat 

alles verband hou met die kognitiewe ontwikkeling van kinders en jongmense: 

 

• Die senso-motoriese stadium of non-kognitiewe stadium (0 – 18 

maande). Tydens die fase vind groot kennisverwerwing plaas. Die kind 

reageer hoofsaaklik op reflekse. Die kind kan skaars onderskei tussen ’n 

binne en buite, tussen subjek en objek, tussen homself en sy omgewing. 

Mettertyd kom die kind los van homself, sodat hy bewus raak van ’n 

omgewing buite homself.  
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• Die pre-operasionele stadium (18 maande – 7 jaar). Die kind reageer 

nie alleen net op stimuli nie, maar daar begin ’n interne aktiwiteit 

ontwikkel. Die kind se gedrag word bepaal deur nabootsing, antisipasie 

ens. Die pre-operasionele denke is sterk gesentreerd of gerig op een 

dimensie, een aspek van een saak. Die denke is nog staties. 

 

• Die konkreet-operasionele stadium (7 – 11 jaar). Die kind is minder 

egoïsties, meer in staat om meer dimensies tegelykertyd te oorweeg en ’n 

dinamiese aspek te aanvaar. In die stadium is die kind nog nie in staat om 

abstrak te dink nie. Een van die mees belangrike eienskappe tydens 

hierdie fase van ontwikkeling is wat Piaget konkrete optrede noem: die 

gebruik van inleidende/voorlopige en eenvoudige vorms van redenering 

op ’n konkrete vlak.   

 

• Die formeel-operasionele stadium (vanaf 11 jaar) - die vermoë om 

betrokke te raak in eenvoudige hipotetiese (hypothetico-deductive) 

redenering. Die ontstaan van kognitiewe vermoëns verskaf ’n vinnig 

groeiende kapasiteit, aanpasbaarheid en stabiliteit in die adolessente 

fase. Dit is juis in hierdie fase wanneer die redeneringsvermoëns/ 

beplanningsdenke (operational thinking) begin ontwikkel dat die 

persoonlikheidsvorming begin. 

 

Jongmense begin in hierdie fase die vermoë te ontwikkel om objektief (om 

van buite/langsaan of van bo oor ’n saak) te reflekteer. Formele denke 

ontwikkel die vermoëns om ’n persoonlike verlede te konstrueer en om ’n 

persoonlike toekoms te antisipeer, gebaseer op verwagte of 

geprojekteerde transformasie van die self. Dit beteken dat jongmense in 

hierdie fase ’n persoonlikheid begin openbaar wat ’n gedissiplineerde en 

bewuste poging is om jou lewe te vorm in ooreenstemming met die 
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selfonderskeidende patrone en aspirasies (Fowler 1981:72). Tydens 

hierdie fase is daar dus doelbewuste pogings om jou lewe te laat vorm 

aanneem soos jy dit graag wil hê. 

 

Kenmerkend vir Piaget is dus die wisselwerking tussen die ontwikkelende mens 

en sy omgewing en die groot aandag wat hy gee aan kognitiewe ontwikkeling. Hy 

maak egter ’n onderskeid tussen ontwikkeling (strukturele verandering) en leer 

(inhoudelik verandering). Die ontwikkelingsproses word volgens hom gekenmerk 

deur: ryping (groei) en ervaring (kontak met die omgewing). Abstrakte 

eienskappe word ontdek op grond van sensoriese indrukke en sosiale oordrag, 

waardeur die kind die sosiale omgewing deur byvoorbeeld taal binnetree. Dit 

alles word gerig op “equilibratie”: die integrasie van bogenoemde drie effekte 

(Dingemans 1986:103).  

 

Piaget se ontwikkelingsteorie is meer presies en wetenskapliker, maar minder 

holisties as die van Erikson. 

 

3.2.3   Kohlberg 

 

Kohlberg sluit baie nou aan en bou voort op die werk van Piaget. Hy beperk hom 

egter nie tot die kognitiewe ontwikkeling van kinders nie, maar is veral 

geïnteresseerd oor hoe hierdie ontwikkeling verband hou met die ontwikkeling 

van morele oordeel by kinders. Hy gaan ook uit van  ’n wisselwerking tussen ’n 

aktiewe interpreterende subjek en ’n dinamiese aktiewe omgewing wat op 

mekaar inwerk. Ook hy onderskei stadia of fases van ontwikkeling wat 

onomkeerbaar is. 
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• Die eerste jare van die ontwikkeling van kinders noem Kohlberg die pre-

morele-fase (0-7 jaar). Goed en sleg in die kind se gemoed hang saam 

met “beloning” of straf of met plesier en of iets vervelend  of  pynlik is. Iets 

is goed omdat ouers dit beloon.  

• Teen 7-8 jaar toon kinders - wat Kohlberg logiese operasionele gedrag 

noem. Dit is die begin van die tweede fase en staan bekend as   

Instrumentele uitruiling of die pre- konvensionele vlak (7-13 jaar).   

Kohlberg identifiseer hierdie eienskap as “tit for tat” of “you scratch my 

back and I’ll scratch yours.” (Osmer, 1990:232).  Regverdigheid word 

gesien as die proses waar verskillende partye ’n ooreenkoms met mekaar 

aangaan.   

• Die derde fase staan bekend as die konvensionele vlak (13-18). 

Kohlberg noem dit die fase van gemeenskaplike interpersoonlike 

verhoudings: In fase 3 kan ’n persoon hom/haarself verplaas in die 

gedagtes van ’n ander persoon (perspective-taking)  en kan begrip toon vir 

ander mense se verwagtings. Dit is die eerste stap tot aanpassing by die 

konvensies. Jongmense begin min of meer op die ouderdom van 11 die 

vermoë ontwikkel om vanuit ander se perspektief te kyk na ’n saak. Hulle 

kyk na ‘n objek en kan nou ook sien hoe ander dieselfde objek sien. Nou 

kan hulle die ander persoon se manier van kyk kombineer en kontrasteer 

met hul eie manier van kyk en dan ’n meer objektiewe kennis  van die 

objek of saak  vorm (Vergelyk figuur 14 onder op hierdie bladsy).    

 

 Figuur 14. Perspektiefneming 

                                                               Objek 

                                            

 

                                              S                                  O 
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‘With this new step the subject begins to construct the perspective of the 

other on the self (Vergelyk figuur 15). Put in personal terms again, “I see 

you seeing me; I construct the me I think you see” (Fowler 1981: 72). 

Kohlberg (Fowler 1981:73) noem dit die “interpersonal perspective taking.”  

           

           Figuur 15. Interpersoonlike perspektiefneming 

                                `S 

 

                                 S                                   O 

 

Wanneer ek jou perspektief van my begin konstrueer, begin ek gou 

agterkom dat jy, net soos ek, my perspektief van jou ook konstrueer. Ek 

sien jou wat my sien; Ek sien jou wat my sien wat jou sien (Vergelyk figuur 

16). Dit kan grafies soos volg voorgestel word: 

 

           Figuur 16. Wederkerige interpersoonlike perspektiefneming 

                                 `S                                         O' 

 

 

                                      S                               O 

 

Kohlberg (Fowler 1981:73) noem dit “mutual interpersonal perspective 

taking”. Hierdie gedagtes  help ons om Piaget (Fowler 1981:73) se 

beskrywing van die adolessent se nuwe vermoë om homself en die 

lewenspad van sy of haar eie lewe, die objek van refleksie te maak te 

verstaan. Die ontwikkeling van hierdie vermoëns help ons om iets te 
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verstaan van  persoonlikheidsvorming wat min of meer ‘n lewenslange 

bewustelike vormingsproses is.  

Die “third person perspective” is die vermoë wat ontwikkel word wanneer 

‘npersoon reflekteer oor sake vanuit ’n perspektief wat nie ‘n eie 

perspektief of die ander persoon se perspektief is nie, maar die (mutual) 

gemeenskaplike perspektief. Hierdie vermoë stel ’n persoon in staat om in 

konfliksituasies ander persone se regte, eise en interpretasies met 

dieselfde skaal te meet as die skaal waarmee die persoon se eie 

prestasies gemeet word. Hierdie vermoë is ook die kern waarop morele 

groei gebou word. Dit is ook op grond van hierdie vermoë dat daar van 

individue verwag word om algemeen aanvaarde sosiale verwagtinge na te 

kom selfs wanneer dit kom by die geloof in ’n bo-menslike God (Fowler 

1981:74). 

Die konvensionele vlak van morele oordeel word ook genoem die 

gemeenskaplike, interpersoonlike verwagtinge, verhoudings en 

interpersoonlike konformiteit. In hierdie fase is dade reg as dit inpas by die 

verwagtings van ’n individu se “significant others”. In hierdie fase word 

morele dade/aksies geneem/gedoen om daardie persone wat baie vir die 

persoon beteken tevrede te stel en om nie hulle opinies en verwagtings 

teleur te stel nie. Dit is die eerste stap tot die aanpassing by die 

konvensies (Fowler 1981:74).  

• In fase 4, die konvensionele fase, vorm die morele sisteem. Hier vorm 

die sosiale sisteem die meet-instrument/maatstaf wat gewete-vorming tot 

gevolg het. ’n Persoon meet hom/haar nou aan die sosiale sisteem en so 

word sy/haar gewete gevorm.  

• In fase 5 wat die post-konvensionele fase genoem word, is sosiale 

ooreenkomste en individuele regte bepalend van ’n persoon se gedrag. 

Gedrag is aanvaarbaar as dit hou by dit wat afgespreek/ooreengekom is 

en persoonlike regte.  

 
 
 



 81

• Fase 6, wat die laaste fase is, het te make met Universele Etiese 

beginsels. Dit is die hoogste mate van abstraksie, omdat daar gebruik 

gemaak word van die uitgangspunt van universele morele waardes. In die  

laaste twee fases kom die mens volgens Kohlberg tot selfstandige morele 

insig, waaraan jy jou moet hou.   

 

3.2.4   Die waarde van ontwikkelingsteorie in identiteitsvinding 

 

Alhoewel bogenoemde navorsers die ontwikkeling van die kind uit verskillende 

hoeke benader, wys al drie daarop dat die belangrike ontwikkelingstaak van 

identiteitsvorming tydens die adolessensiejare plaasvind.   Erikson noem dit 

“identity formation” (Osmer 1996:10), Piaget noem dit “personality formation”  

(Fowler 1981:72) en Kohlberg se verwysing na die identiteitskrisis as gevolg van 

die kind se nuwe vermoëns tot “perspective taking” wat moontlik gemaak is deur 

die “formal operational thought” (Fowler 1981: 75). Om die saak van 

identiteitsvorming verder te ondersoek, word daar vervolgens stilgestaan by die 

lewensfase van adolessensie met spesifieke verwysing na identiteitsvorming 

binne hierdie lewensfase. 

 

3.3   Adolessensie 

3.3.1 Die ontstaan van ’n nuwe lewensfase 

 

Koteskey (1991:42) verwys na adolessensie as ’n kultuuruitvinding. Tot aan die 

einde van die 19de eeu was iemand in die Joodse wêreld tussen 12 en 14 

volgens Nel (2001:31) reeds as volwassene beskou. Seuns het op 13 (plus een 

dag) en dogters op 12 (plus een dag)  deur die ‘bar mitzvah’ en ‘bat- misvah’ 

onderskeidelik gegaan. Van daardie dag af kon hierdie jongmense trou en was 

hulle vir hulleself verantwoordelik. 
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Hoewel die konsep adolessensie vandag volgens Nel (2001:32) na die tyd 

tussen pubertyd en volwassenheid verwys, het dit aanvanklik, in die tyd van die 

Romeinse ryk byvoorbeeld, verwys na ‘die een wat groei’. Vir baie lank, tot in die 

1800’s, het kinders op 12/14-jarige leeftyd volwassenes geword. Daar was nie 

tyd tussenin nie. Juis dit het verander. Mense word nie meer op hierdie 

ouderdom as volwassenes beskou nie. Pubertyd het in die proses ’n 

betekenisverandering ondergaan. Dit verwys vandag bloot na volwassenheid en 

adolessensie in hierdie verband word die nuwe tyd tussen biologiese 

volwassenheid en sosiale volwassenheid. ’n Persoon in puberteit is dus biologies 

volwasse (in staat om kinders te kan verwek), maar word nie soos ’n volwassene 

behandel nie. 

 

Osmer (1996: 6,9)  wys daarop dat adolessensie as ’n onderskeibare stadium in 

die lewensiklus en sosiale kategorie eers in die vorige eeu ontstaan het as ’n 

byproduk van sosiale verandering wat verband hou met gevorderde 

industrialisasie en verlengde onderwys. Adolessensie as verskynsel en tydspan 

is dus grootliks deur die arbeidsmark geskep en gedikteer. Wanneer kinders kon 

werk, eers in die landelike gebiede en later in die industriële stede, was hulle 

vroeg deel van die volwasse gemeenskap. Toe werk skaars word, volgens 

Bakan (1971) , het hulle in die pad geraak van die ouer persone wat meeding om 

dieselfde plek in die mark. Hiermee saam kom die aandrang om hulle intussen 

goeie onderwys te gee en hulle sodoende voor te berei vir die volwasse wêreld 

van arbeid, eie geld, huwelikstatus en alles wat die volwassenes as simbole van 

volwassenheid geskep het (Nel, 2001:32). 

 

Wat psigoloë en opvoeders eers as ’n tydperk van idealisme en morele 

introspeksie beskryf het, word vandag  volgens Nel (2001:34-35) beskryf as 

ouderdomsbepaalde narcisme (selfbeheptheid) en morele relativisme. Osmer 

(1996:9) noem die rede vir die verskuiwing van die definisies van die fase as ’n 

skuif in die konteks  waarbinne jongmense vandag grootword en lewe. Al is die 
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skool steeds die hoofruimte waarbinne jongmens lewe, het die geestelike-, 

kultuur- en sosiale organisasie hulle waarde en relevansie in hierdie jongmense 

se lewens verloor ten koste van die massamedia en ’n duidelik identifiseerbare 

jeugkultuur.  

 

3.3.2 Die moderne konteks van adolessensie 

 

Osmer (1996:9) is van mening dat adolessensie aan die einde van die twintigste 

eeu deur twee woorde beskryf kan word, naamlik, individualisering of miskien 

beter gestel: individu vorming en identiteitsvorming. Die eerste beskryf 

adolessensie sosiologies en die tweede psigologies. Die twee sake hou natuurlik 

met mekaar verband, soos hy tereg aantoon. Wat egter van besondere belang is, 

is die feit dat die kritiese proses van sosialisering nie ’n oorname van die self is 

nie. Die individu speel in hierdie proses ’n bepalende rol. Hoewel kontekstuele 

beïnvloeding ernstig opgeneem moet word, moet daar volgens Firet (1977:189) 

eerder van ’n personaliseringsproses geprsaat word. Hy verstaan daaronder die 

“auseinandersetzung” (onderhandeling, diskoers, stryd, ondersoek of analise) 

tussen persoon en wêreld. Onder ‘persoon’ verstaan hy (1977:190) ’n 

selfstandige handelende wese van eie aard. Elke persoon het ’n “oorspronklike 

sisteem” waarmee hy/sy in die bewoonde wêreld inkom. Die wordende persoon 

is in ’n voortdurende diskoers met sy bewoonde wêreld gewikkel. Osmer sluit nie 

eksplisiet by Firet aan nie, maar daar is baie van die uitgangspunte ook in sy 

teologie teenwoordig.  Wat veral volgens Nel (2001:37) van belang is, is sy 

insigte in die wyse waarop die moderne samelewing individu-vorming bemoeilik 

en van individue al meer verwag sonder om die nodige ondersteuning in die 

proses te verskaf.  Om presies te verstaan hoe en waarin adolessente begelei 

kan word in hierdie proses, maak Osmer (1996:9) ons bewus van die sosiale 

rolle wat adolessente moet definieer of herdefinieer. 
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3.3.2.1   Die sosiale rolle van adolessensie 

 

Individualisering of individu vorming verwys na die maniere waarop die 

moderne samelewing meer vryhede en groter verantwoordelikhede op die 

individu se skouers plaas. Die skuif wat so ’n gevorderde industriële ekonomie, 

wat deur grootskaalse korporatiewe en burokratiese regeringsinstellings 

gekenmerk is, meegebring het, het grootliks die invloed van die ouer vorms van 

onderlinge verbondenheid, wat in die klein dorpies en platteland gegeld het, 

vernietig. Hierdie relatief stabiele en sterk gemeenskappe was nie langer meer 

die hoof  invloed by die vorming van ekonomiese, burgerlike en morele waardes 

nie. Dit het meegebring dat elke individu nou hierdie take self moes uitsorteer. 

Die meeste hiervan word eers in die lewensfase van adolessensie gedoen. 

 

Adolessente moet volgens Osmer (1996:12) drie belangrike sosiale take 

afhandel gedurende hierdie lewensfase:  

 

• Die plek en rol van die gesin en familie moet verander van een van 

ekonomiese en Psigologiese afhanklikheid na een van relatiewe 

onafhanklikheid. Adolessente moet hulleself gereed maak om die huis te 

verlaat en ’n groot mate van ekonomiese en Psigologiese outonomiteit en 

onafhanklikheid te bewerkstellig. Adolessente is dus langer afhanklik, om 

hulle voor te berei om gereed te wees om die huis te verlaat, terwyl hulle 

onafhanklikheid probeer aanleer. 

• Hulle moet leer om hul weg te vind tussen verskillende outonome 

instellings en die rolle wat die moderne samelewing op hulle afdruk.   Die 

differensiasie wat dit teweegbring het ’n enorme individualiseringseffek op 

adolessente. 

• Hulle moet ΄n persoonlike sisteem van morele waardes vir hulleself 

ontwikkel as respons op die uitdagings van die kulturele pluralisme, 
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ouderdom diskontinuïteit en  rasionele denke wat die plek begin inneem 

het van geestelike en etiese riglyne. Vroeër het die kerk en die familie 

hierin voorsien, maar nou is hulle self daarvoor verantwoordelik.  

 

Nel (2001:37) wys daarop dat die individualisering of individu vorming  in al drie 

velde ten diepste identiteitsvinding of –vorming is. Dit gaan immers om wie ek in 

hierdie drie verhoudinge is en wil wees. Wat is nou kenmerkend van die moderne 

samelewing waarbinne hierdie sosialisering - of wat Firet die 

personaliseringsproses noem -  hom afspeel? Volgens Osmer (1996:14ev.) is die 

kenmerkende daarvan die “individu makende” proses wat aan die gang is. Hy 

onderskei in sy woorde tussen “individualization” (dit stem meer ooreen met die 

betekenis van individuating) as positief en “individualizing” (Dit stem meer 

ooreen met die betekenis van individualiteit) as dit wat die moderne samelewing 

aan mense doen en wat nie as sodanig positief te beoordeel is nie. 

 

Hieruit kan ons sien dat die moderne saamlewing mense toelaat om ’n groot 

mate van vryheid te beleef in die verskillende rolle wat hulle kies. Maar daar is 

ook ’n groot prys te betaal vir hierdie groter individualiteit: Die verlies van die 

ondersteunende gemeenskap, die fragmentering van ervarings binne 

verskillende rolle, die erosie van standhoudende morele verbintenisse en die 

angstigheid om groot lewensbesluite te maak. Volgens Osmer (1996:15)  is 

hierdie roldistansiëring een van die kragtigste “individualizing forces in modern 

society”. Individualisering word byna ’n oorlewingsmeganisme in hierdie proses. 

Hierdie take is deel van die verantwoordelikhede wat die moderne samelewing 

van jongmense verwag om te oorleef, om sin en betekenis vir hulle lewe te kry, 

terwyl daar minder ondersteuning aan die adolessent gebied word. In enige 

begeleiding van adolessente behoort een van die belangrikste take te wees om 

hulle te begelei  en te onderrig oor hoe om beide die groter verantwoordelikhede 

aan die een kant  en vryhede wat individualiteit te weeg bring aan die ander kant, 

te hanteer.  
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3.3.2.2 Identiteitsvorming binne adolessensie 

 

Adolessensie is egter meer as net ’n sosiale rol. Dit is ook ’n Psigologiese 

proses, wat ons, in navolging van Eric Erikson, identiteitsvorming kan noem. 

Individue gaan nie deur hulle konteks op dieselfde wyse as wat hulle deur hulle 

sosiale rolle gaan nie. Die identiteit van elke individu bepaal hoe die persoon 

binne die verskillende kontekste en rolle sal optree. Hiervolgens kan twee 

adolessente na dieselfde kerk en dieselfde skool gaan en selfs uit dieselfde 

familie kom, maar uiteenlopend verskillende lewenskeuses maak. 

 

Die mens bly volgens Nel (2001:101) lewenslank lank besig met 

identiteitsvinding. Gedurende adolessensie is dit egter ’n ontwikkelingstaak van 

hoë prioriteit.  

  

Volgens Erikson  is identiteitsvorming die konstruksie van “a sense of sameness, 

a unity of personality now felt by the individual and recognized by others as 

having consistency in time” (Osmer 1996: 19, 20).  Adolessensie is die stadium 

in die ontwikkelingsfase waartydens jongmense vir die eerste keer ’n identiteit 

(sense of self) konstrueer wat hulle verlede, hede en toekoms in ’n eenheid 

saambind. Psigologies verstaan is adolessensie die periode waartydens 

jongmense sukkel om ’n samehangende sin van identiteit te vorm. Hierdie 

identiteit behels ’n proses van terugkyk en integrering van die verskillende 

prentjies wat hulle gevorm het gedurende die vroeëre stadiums van die lewe. Dit 

behels ook die taak om moontlike projeksies vir die toekoms te maak. Baie van 

die binnewerking van wat adolessente deurgaan tydens hierdie periode sluit in 

die eksplorering van wat en wie hulle besig is om te word, van watter werk of 

beroepe hulle moontlik wil beoefen, van die persone met wie hulle moontlik mag 

trou, van plekke waar hulle moontlik mag woon en van die leefstyl wat hulle 
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graag sou wou leef. Eenvoudig gestel: in hierdie fase moet jongmense drie vrae 

antwoord: Wie is ek? Waarvandaan kom ek? Waarheen is ek op pad? 

 

Erikson gee, volgens Osmer(1996:20), twee redes hoekom hierdie vrae op die 

voorgrond tree tydens hierdie fase.  

• Eerstens maak fisiologiese- en Psigologiese volwassewording dit nie net 

moontlik om hierdie vrae te vra nie, maar dryf dit die adolessent om te 

soek vir antwoorde. Kognitief is hulle nou vir die eerste keer in staat om ’n 

perspektief of ‘n prentjie van hulleself te konstrueer wat net eenvoudig nie 

moontlik was gedurende hulle vorige lewensfases nie.  

 

Hierdie kognitiewe vermoë wat, soos reeds bespreek, deur Piaget  “formal 

operational thinking” genoem word, stel volgens Fowler (1981:71) 

adolessente in staat  “to reflect on the life course from ‘above’ or ‘beside’ 

it. Formal operations bring the ability to construct a personal past and to 

anticipate a personal future, based on expected or projected 

developmental transformations of the self”. Kohlberg se “perspective 

taking, mutual interpersonal perspective taking” en sy “third person 

perspective”, soos reeds bespreek, is verdere vermoëns wat die 

adolessent instaatstel om ’n prentjie van die ‘self’ te vorm op grond van 

die prentjie wat ander moontlik van hom/haar koester (Fowler 1981:72-

73).   

Tydens die afronding van adolessensie stel hierdie vermoëns  die 

jongmens instaat om wat Fowler ’n “executive ego” (uitvoerende ego) 

noem, te ontwikkel. Die persoon het nou ’n begrip vir die ’sélf’ wat 

onafhanklik is en vertolk kan word deur die verskillende rolle en 

verhoudings van die persoon in die samelewing. Soos wat die term 

“executive” wil impliseer, het die persoon nou geïnternaliseerde gesag wat 

vroeër toegeken was aan ander. Daar is ‘n “ek” wat beheer neem van en 
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onderhandel tussen die verskillende keuses en verbintenisse wat die 

persoon maak (Osmer 1990: 245). 

 

• Tweedens sluit identiteit ook die sosiale goedkeuring van die 

veranderinge wat aangebring is aan die self, in. Die goedkeuring van die 

sogenaamde “significant others” en realistiese lewensveranderinge 

behoort die adolessente bevestiging te gee dat hy/sy aanvaar word. Indien 

dit nie teenwoordig is nie, sal dit uiters moeilik wees om die harde werk 

aan die vorming van ‘n selfstandige identiteit af te rond. 

 

In hierdie verband skryf Dean en Foster (1998:27): “Small groups of 

significant others are crucial for adolescents who need close primary 

groups beyond their families to help them test ‘who they are’ in die 

process of identity formation.”  

 

Adolessente se morele beredenering is baie nou verwant aan hierdie 

spieëlings of goedkeuringsproses, wat hoofsaaklik gegrond is op 

konvensionele verwagtings van wat ’n goeie persoon behoort te wees en 

behoort te doen volgens die “significant other”. Om ’n “goeie” dogter te 

wees beteken bv. in hierdie fase om aan jou ouers se verwagtings te 

voldoen. Dit kan ook beteken “substituting for them a different  set of 

expectations derived from the peer group” (Osmer 1991: 237). Daar is 

egter volgens Fowler (1981:154) ‘n gevaar dat adolessente permanent 

afhanklik raak van die ander se goedkeuring.  Hy haal Sharon Parks aan 

wat dit “tyranny of the they” noem. 

 

In hierdie lewensfase is dit dus uiters noodsaaklik dat jongmense omring 

moet word deur mense en verhoudings wat ‘n positiewe invloed op hulle 

lewens kan uitoefen. “In relationships, adolescents discover who they are 
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through the eyes of trusted others. In protected space of friendship, teens 

may safely try on various selves until they find one that fits. Of particular  

importance to adolescents is friendships with an adult who sees in them 

potential they do not necessarily  see in themselves. Studies consistently 

indicate that a relationship with such an “adult guarantor” during 

adolescence outweighs all other forms of youth ministry in terms of 

positive influence on youth development” (Dean en Foster 1998: 27). 

 

Tydens die afronding van adolessensie vind ‘n verdere proses plaas wat ook ‘n 

belangrike rol speel by identiteitsvorming. Fowler (1981:177-179) noem dit die 

formasie van ’n duidelike ideologie. Met ideologie word bedoel  ’n sisteem van 

idees waardeur persone hulle “centers of value and meaning” onder woorde 

bring in verhouding met “the nature of the world.” Persone is nie maar net meer 

tevrede met oortuigings en waardes wat hulle oorgeneem het  van ander nie, 

maar streef daarna om ’n omvattende konseptuele raamwerk te vorm waarbinne 

hierdie oortuigings gedefinieer en ontwikkel kan word op ’n sistematiese manier. 

’n Belangrike deel van die vorming van ’n selfstandige self sluit die vermoë om ’n 

eksplisiete  selfgekose stel idees te artikuleer om die waarheid mee te beskryf, 

in. Hierdie selfgekose idees vorm die normatiewe oortuigings wat as maatstaf sal 

dien van enige toekomstige beoordeling of besluitneming (Osmer 1990:246). 

 

3.3.3   Die rol van ouers in identiteitsvorming 

 

Daar is reeds uit verskeie hoeke gewys op die belangrike rol wat ouers speel in 

onder andere die opvoeding, onderrig en inisiëring van die kind en jongmens in 

die geloof en geloofsgemeenskap. In hierdie onderafdeling volg net enkele 

gedagtes oor die rol van ouers by identiteitsvorming van hulle kinders.  
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Uit die literatuur het ons reeds gesien dat alles daarop dui dat identiteit in die 

adolessensiejare gevorm word en in die laat adolessensie en of vroeë 

volwassenheid afgerond word. Die literatuur dui ook baie duidelik aan dat ouers 

effens op die agtergrond geskuif word tydens hierdie lewensfase en dat die 

portuurgroep en die sogenaamde “significant others” ‘n belangrike rol begin speel 

in hulle lewens.  Tog wys Strommen en Hardel (2000: 217) daarop dat hulle 

studies toon dat jongmense tussen graad 5-12, wanneer hulle hulp nodig het, 

eerder verkies om deur volwassenes ondersteun te word.  Hierdie studie is van 

mening dat dit veral die ouers insluit. 

 

Ons kan ook uit die literatuur aflei dat die grootste invloed wat ouers op hulle 

kinders se identiteitsvorming het, gedurende die jare voor adolessensie 

plaasvind. Indien daar ‘n goeie verhouding bestaan, kan dit ook tydens 

adolessensie ‘n belangrike rol speel tydens identiteitsvorming. Ons kan so ver 

gaan om te sê dat hierdie verhouding die grondslag lê waarop die identiteit van 

die adolessent gebou word. Ouers is ook primêr die ontwikkelaars van die 

selfbeeld van hulle kinders, wat die konteks vorm waarbinne identiteit gevorm 

word.  

 

In ‘n lesing wat Tami Lynn Young en James Lichtenberg (1996:2)  gelewer het 

voor die jaarlikse kongres van die Amerikaanse Psigologie Assosiasie in Toronto, 

Ontario in Kanada op 13 Augustus 1996 onder die titel “Parent Attachment and 

identity formation in late Adolescents”, het hulle daarop gewys dat hulle 

navorsing onder 329 College studente en hulle ouers daarop dui dat daar beslis 

‘n direkte verband bestaan tussen die identiteitsvorming van jongmense en hulle 

verhouding met hulle ouers. Binne hierdie artikel verwys “Parent attachment” na 

vertroue, emosionele ondersteuning, goeie kommunikasie en begeleiding in 

onafhanklikheid. Daar word ook aangeneem dat hierdie verhouding van “parent 

attachment” ontwikkel word van baba-tyd tot laat adolessensie.   
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Alhoewel die ‘attachment theory” ontwikkel is uit die studie van babas en 

kleuters, lyk dit of die tendens van ‘n veilige verbintenis ook van toepassing is op 

die proses van identiteitsvorming tydens adolessensie. Tydens hierdie 

identiteitsvorming gebeur veral twee goed: verskillende identiteite word 

geëksploreer na mate outonomiteit toeneem  en commitments word gemaak wat 

met adolessensie geassosieer word. 

 

In Young en Lichtenberg (1996: 28) se navorsing was daar besliste korrelasie 

tussen die verbintenis met ouers (Parent attachment) en commitments en 

eksplorering. Daaruit lui hulle af dat die emosionele ondersteuning en 

verbintenis, commitment by jongmense fasiliteer. Hulle haal Lopez aan wat 

hierdie bevinding ondersteun met ‘n logiese verduideliking : “The family creates a 

climate where in both the adolescent and his/her parents can acknowledge and 

affirm the former’s increasing independence and capacity for self direction while, 

at the same time, maintain satisfactory contact”. Die band of soos Young en 

Lichtenberg dit noem “connectedness” met hulle ouers kommunikeer dus 

aanvaarding wat hom/haar toelaat om vryelik te probeer om verskillende rolle te 

eksploreer en om te begin om onafhanklike besluite te neem, terwyl hulle steeds 

die veiligheid beleef in die wete dat die ouers daar is om hulle te ondersteun in 

hulle keuses. Hierdie aanvaarding noem hulle ‘n verwysingspunt (reference 

point) wat dien as ‘n bron van stabiliteit in hulle proses van eksplorering van 

nuwe waters (1996:7).  

 

3.4   Identiteitsvinding in kerklike Jeugbediening 

 

Wanneer kinders en jongmense begelei word in kerklike Jeugbediening, moet 

deeglik kennis geneem word van die ontwikkelingsfases van die kind en moet die 

begeleiding altyd fase-relevant wees. Wanneer ons uit hierdie studie deeglik 

kennis geneem het van die feit dat identiteit in die adolessensie-fase begin 
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ontwikkel, dan behoort die kerk ook in sy begeleiding van ouers, kinders en 

jongmense in hierdie fase toegespits hieraan aandag te gee. 

 

Nel (2001:102) verkies om in kerklike kringe te praat van identiteitsvinding. Hierin 

verdiskonteer hy teologies die feit dat dit ten diepste in identiteitsvinding gaan om 

te word wat jy reeds is. Teologies gesproke is kinders van gelowiges reeds in 

Christus. Wanneer daar dan van ontwikkelingstake (Erikson) gepraat word, is die 

verwysingsraamwerk allereers psigologies. Maar hierdie belangrike en bruikbare 

insigte moet in kerklike Jeugbediening bruikbaar gemaak word. Identiteitsvinding 

in Jeugbediening is om te word wie jy as mens van God reeds deur God gemaak 

is: mens in Christus. Die kerk word in hierdie verband altyd gekonfronteer met sy 

Teologiese vertrekpunt.  

 

Dean en Foster (1998: 56) sluit hierby aan wanneer hulle opmerk: “By stating 

that youth ministry leads adolescents to their identity in Jesus Christ, we assume 

that youth ministry is first and foremost a theological endeavor, witch social 

sciences such as adolescent psychology, sociology, and cultural analysis serve 

in important but secondary way.” 

 

Jeugbediening kan daarom gesien word as die fasilitering van identiteitsvinding 

in ‘n fase van die lewe waar identiteitsvinding ‘n ontwikkelingstaak is wat 

teologies gemotiveer en geïnformeer is. 

 

3.4.1 Identiteitsvinding in die konteks van geloofsontwikkeling 

 

Fowler (1981:106-114) sluit baie nou by Erikson, Piaget en Kohlberg (soos reeds 

bespreek) aan en gebruik hulle resultate om ses stadiums van 

geloofsontwikkeling te identifiseer. Hierdie stadiums verskaf volgens Osmer 
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(1990:213)  goeie insig in persone se vermoëns om praktiese Teologiese 

refleksie op kwalitatief-verskillende maniere oor die verloop van hulle lewe te kan 

onderneem. Hierdie fases stem nie presies ooreen met die Psigologiese 

ontwikkelingsfases nie, maar daar is baie korrelasie wat daarmee help om die  

geloofsontwikkeling beter te verstaan (Fowler 1981:106-107). Tog gebeur dit dat 

mense wat in geloofsontwikkeling nie die regte stimulasie kry nie tog psigologies 

na die volgende fase groei, maar wat geloofsontwikkeling betref, vassteek iewers 

in ’n fase. 

 

Fowler se fases help ons dus om kinders, jongmense en selfs volwassenes te 

begelei van een fase van geloofsontwikkeling na die volgende. Dit sluit baie nou 

aan by hulle Psigologiese vermoëns op hulle spesifieke ouderdom, maar is altyd 

ingestel om hulle op geloofsontwikkleingsvlak te begelei na die volgende fase. In 

die volgende paragrawe gaan ons die fases wat Fowler identifiseer het oorsigtelik 

bespreek.    

 

3.4.1.1 Voorbereidende fase: Baba (0-2 jaar) en ongedifferensieerde 

geloof.  (Fowler 1981:119-121) 

 

Hierdie fase val min of meer saam met die babafase 0 – 2 jaar oud. Daar is nog 

geen selfstandige geloof van enige aard nie. In hierdie voorstadium van 

ongedifferensieerde geloof word die saadjies van vertroue, moed, hoop en 

liefde vasgelê op ’n ongedifferensieerde manier en wedywer dit met ervarings 

van verwerping, onstabiliteit en verwaarlosing binne die baba se leefwêreld. 

Die kwaliteit van die verhoudinge en die sterkte van vertroue, hoop en moed (of 

die gebrek daaraan) wat in hierdie fase ontwikkel word, vorm die basis  van alles 

(of bedreig en ondermyn dit) wat later in geloofsontwikkeling plaasvind. 
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Die ontluikende kwaliteit van die geloof in hierdie fase is die produk van basiese 

vertroue en dit wat ervaar word in die wedersydse verhouding met die persoon/e 

wat primêr verantwoordelik is vir liefde en versorging. Ouers of primêre 

versorgers  se rol is om as tussengangers  tussen God en die kind op te tree en 

so God se liefde teenoor die kind te demonstreer. 

 

3.4.1.2 Fase 1: Intuïtief-Projekterende geloof (Fowler 1981:122-134) 

 

Hierdie fase val min of meer saam met die kleuterfase 3-7 jaar. Daar is ook nog 

geen selfstandige geloof in hierdie fase nie, maar tydens hierdie fase begin die 

inisiasie proses in die geloof. Hierdie fase is die fantasie gevulde-, na-aap fase 

waarin die kind kragtig en permanent beïnvloed kan word deur die voorbeeld, 

gemoedstoestande, dade en stories  van sigbare geloof van die ouers en of 

primêre volwassenes in die kind se lewe. Kinders begin in hierdie fase metafories 

te leer. 

 

Uit die kinders se konkrete ervarings, verhoudings en gebeure, konstrueer hulle 

betekenis wat gebruik word om God mee te beskryf. Hulle beweeg dus van 

onmiddellike ervaring en betekenis na verbeeldingryke ervaring en betekenis 

(Osmer 1990: 226-227). 

 

Die ouers en familie gaan steeds voort in hierdie fase om die mees 

betekenisvolle bydrae te lewer op die beelde van God en die geloofswaardes wat 

die kind konstrueer in hierdie fase. Kinders sal identifiseer met die waardes en 

geloof wat uitgeleef word binne die betekenisvolle verhoudings waarbinne hulle 

staan. Hulle sal op ’n diep onbewustelike vlak weet of hulle betekenisvol deel is 

van die familie van God. 
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3.4.1.3 Fase 2: Misties-letterlike geloof (Fowler 1981: 135 – 150) 

 

Hierdie geloofsfase begin om sigbaar te word tussen 5 en 7 jarige ouderdom en 

duur gewoonlik tot die vroeë adolessensie 11 tot 13 jaar.  Sommige volwassenes 

word die beste deur hierdie geloofsfase beskryf. Een van die mees belangrikste 

eienskappe tydens hierdie fase van geloof is wat Piaget konkrete optrede noem: 

Die gebruik van voorlopige en eenvoudige vorms van redenering op ’n konkrete 

vlak. Kinders en mense op hierdie vlak van geloof hou van stories maar verstaan 

dit letterlik. Hulle het ook ’n ingeboude sin vir regverdigheid.  

 

In die hart van elke gemeente se kultuur is ’n “frame of mind” (Myth)  - ’n 

gemeenskaplike storie wat die identiteite van die lede vorm en hulle leer om die 

wêreld in verhouding met God te sien. Sonder enige twyfel is een van die 

grootste take van gemeentes in hierdie fase om geleenthede te skep  waar 

kinders hierdie storie van die gemeente kragtig as ’n soort voorskou kan hoor, 

sien en beleef. Nog ’n uitdaging is dat hulle daarmee en met die 

geloofsgemeenskap kan en wil identifiseer. 

 

3.4.1.4  Fase 3: Sinteties-Konvensionele geloof (Fowler 1981: 151 – 173 & 

Osmer 1990: 236 – 242) 

 

Hierdie geloofsfase val min of meer saam met die adolessent tussen die 

ouderdom van 13-17, maar die meeste volwassenes bly vassteek in hierdie fase 

van geloof. Tydens hierdie fase stem hulle op ’n bepaalde wyse kognitief toe tot 

wat hulle van geloof weet. Alhoewel hulle dus die vermoë het om deel te neem in 

die Christelike tradisie, doen hulle dit nie. Hulle ken selfs die gebruike van die 

kerk, neem op bepaalde maniere daaraan deel, maar leef nie daaruit nie. Dit 

bepaal nie eens die basiese waardesisteem van hul lewens nie. Tydens hierdie 

fase is die groepsnorm ontsettend belangrik en konformeer hulle maklik 

daarmee.  
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Tydens hierdie fase ontwikkel  die persone die vermoë om ’n eie stel oortuigings 

en waardes te vorm waarvolgens kwessies in hulle leefwêreld beoordeel kan 

word en waaruit bepaal kan word wat hulle te doen staan. Hierdie vermoë sluit 

nou aan by die Psigologiese vermoë tot identiteitsvorming en die Teologiese 

proses van die ontdekking van hulle nuwe identiteit in Christus. Eers in die 

volgende fase word hierdie vermoë afgerond. 

 

3.4.1.5 Fase 4: Individueel-Refleksiewe geloof (Fowler 1981:174 – 183 &   

           Osmer 1990: 242-247) 

 

Hierdie geloofsfase val min of meer saam met die ontwikkelingsfase van 18-25 

jaar. Daar is ook volwassenes wat hier vassteek in hulle geloofsontwikkeling. Die 

sentrale uitkoms van Individueel-Refleksiewe geloof is die vermoë om buite 

daardie oortuigings en waardes wat onuitgesproke gehuldig was tydens die 

vorige fase te staan, dit te plaas binne  algemene Teologiese en ideologiese 

sisteme, dit te vergelyk en te kontrasteer met ander sisteme en om dan 

bewustelik ’n eie Teologiese perspektief te konstrueer wat as waar beskou word.  

 

In kort, ’n volskaalse proses van individualisering/onderskeiding vind plaas. 

Persone individualiseer hulle oortuigings en waardes op maniere wat in vorige 

fases net nie moontlik was nie. Hulle word deelnemers in die Christelike tradisie 

op ’n kwalitatiewe nuwe manier deur gebruik te maak van hulle versamelde 

Teologiese en etiese oortuigings om sodoende te kom by ’n eksplisiete en 

selfgekose stel idees waarmee hulle die verskillende situasies wat hulle in die 

lewe konfronteer mee interpreteer. Dit dien dan as ’n soort  normatiewe 

Teologiese en morele maatstaf waaraan alles gemeet word. 

 

Daar is twee baie nou verwante maar tog onderskeibare aspekte wat die proses 

van individualisering/selfstandigmaking kenmerk tydens hierdie fase: Die 

sigbaarwording van wat Fowler ’n “executive ego” noem (uitvoerende ego) en die 
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ontwikkeling van ’n duidelike ideologie. Hierdie twee take vind nie noodwendig 

gelyktydig plaas nie. 

 

• Executive ego: Die persoon het nou ’n sélf verstáán wat onafhanklik is en 

kan vertolk word deur die verskillende rolle en verhoudings waaraan hy/sy 

deelgeneem. Soos wat die term ‘executive’ wil impliseer, het die persoon 

nou geïnternaliseerde gesag wat vroeër toegeken was aan ander. Daar is 

‘n “ek” wat beheer neem van en onderhandel tussen die verskillende 

keuses en verbintenisse wat die persoon maak. In hierdie fase ontwikkel 

elke individu dus ’n ideaalbeeld waartoe hulle geskep is en wie hulle in 

Christus gemaak is. 

• Formasie van ’n duidelike ideologie – Met ideologie word bedoel  ’n 

sisteem van idees waardeur persone hulle “centers of value and meaning” 

onder woorde bring in verhouding met “the nature of the world.” Persone 

is nie maar net meer tevrede met oortuigings en waardes wat hulle 

oorgeneem het  van ander nie, maar streef daarna om ’n omvattende 

konseptuele raamwerk te vorm waarbinne hierdie oortuigings gedefinieer 

en ontwikkel kan word op ’n sistematiese manier. ’n Belangrike deel van 

die vorming van ’n selfstandige self sluit die vermoë om ’n eksplisiete  

selfgekose stel idees te artikuleer om die waarheid mee te beskryf, in. In 

hierdie fase ontwikkel elke individu dus ’n stel normatiewe Teologiese en 

etiese oortuigings wat dien as maatstaf vir die beoordeling van alle sake. 

 

3.4.1.6 Fase 5: Konjunktiewe geloof (Fowler 1981: 184 – 198 &  

           Osmer  1990:247-251) 

 

Konjunktiewe geloof word gekenmerk deur die gewilligheid om betrokke te raak 

in elke dag se paradoksale en meervlakkige werklikhede. Een van die kenmerke 

van hierdie fase van geloofsontwikkeling is die erkenning van die beperkings van 

jou eie ideologiese perspektiewe en die noodsaaklikheid om ander perspektiewe 

te ondersoek ten einde die waarheid te onderskei. 
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In hierdie fase bring jongmense hulle gevormde Teologiese en etiese 

perspektiewe in gesprek met die Bybel. Dit is hier waar gemeentes die 

verantwoordelikheid het om hulle lidmate en veral hulle jong lidmate te onderrig 

in die basiese Teologiese en morele konsepte waardeur elkeen in staatgestel 

word om Teologiese refleksie  te kan toepas. Hierdie Teologiese refleksie stel 

jongmense dan in staat om elke situasie waarmee hulle daagliks gekonfronteer 

word, te kan evalueer en hulle help om hulle roeping binne die betrokke situasie 

te kan uitlewe.  Die vraag wat jongmense hulleself telkens kan afvra in praktiese 

lewensituasies is: Wat verwag God van my om in hierdie situasie te doen en te 

wees? en: Waartoe het God my in staat gestel om te doen en te wees?  

 

3.4.1.7     Fase 6: Universele geloof (Fowler 1981: 199 – 211) 

 

Onder hierdie fase word min of meer dit verstaan wat in die Christendom as 

‘Koninkryksinsigte’ sou deurgaan. Die wêreld behoort aan die Here en ons is 

deel daarvan. Ons neem ook heelmakend aan hierdie werklikheid deel.  

   

3.5 Implikasies van identiteitsvorming en identiteitsvinding vir kerklike  

           begeleiding 

 

In die kerklike praktyk van die NG Kerk is kinders en jongmense in hulle 

adolessensiejare deel van die die senior kategese, belydenisklas en jong 

volwassenes. Hulle is dus in die Sinteties-Konvensionele fase van hulle geloof en 

moet begelei word na die Individueel-Refleksiewe fase van hulle geloof.  Dit is in 

hierdie fase waarin hulle indentiteitsvorming plaasvind en dit is ook in hierdie tyd 

waarin hulle begelei moet word tot identiteitsvinding. Die meeste gemeentes in 

die NG Kerk het tot en met belydenisaflegging georganiseerde begeleiding wat 

op die hele groep gerig is. Jong volwassenes skakel egter vrywillig by groepe en 

bedieninge in. 
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Hierdie fases van geloofsontwikkeling van Fowler hou groot implikasies in vir die 

kerklike begeleiding van kinders en jongmense. Alle persone wat met jongmense 

werk behoort ook toegerus te word oor hoe om kinders en jongmense na die 

volgende fase van geloofsontwikkeling te begelei. Die grootste implikasie na die 

oordeel van die navorser is dat die kerk meer moeite sal moet doen om ouers te 

ondersteun en toe te rus in hulle begeleidingstaak. Hierdie ondersteuning en 

toerusting moet deurlopend plaasvind van voor ‘n kind se geboorte tot en met die 

kind die huis verlaat. Osmer (1990: 119 – 242) gee uitvoerig aandag aan die 

implikasies wat geloofsontwikkeling, spesifiek vir ouers en die kerk, in hulle 

begeleidingstaak in al die verskillende ontwikkelingsfases van geloof  inhou. 

 

3.6 Samevatting 

 

Kinders, het ons duidelik in hierdie hoofstuk gesien, word nie gebore met ‘n 

identiteit nie, maar ontwikkel eers in hulle adolessensiejare en vroeë 

volwassenheid ‘n selfstandige identiteit. Identiteitsvorming vind ook nie oornag 

plaas nie, maar is eerder die produk van ryping soos wat kinders se vermoëns in 

die verskillende Psigologiese ontwikkelingsfases groei. Eers tydens adolessensie 

is identiteitsvorming ‘n ontwikkelingstaak. Alhoewel dit ‘n ontwikkelingstaak is, 

het ons gesien dat ouers en primêre versorgers ‘n kardinale rol speel in die 

vorming van identiteit tydens hierdie fase.  

 

Wanneer kinders en jongmense in kerklike Jeugbediening begelei word, moet 

daar dus deeglik kennis geneem word van die Psigologiese ontwikkelingsfases 

van die kind en moet die begeleiding altyd fase-relevant wees. Kerklike 

begeleiding het veral te doen met geloofsontwikkeling. Ons het gesien dat 

navorsing ons help dat hierdie geloofsontwikkeling ook deur fases gaan. Hierdie 

fases stem nie presies ooreen met die Psigologiese ontwikkelingsfases nie, maar 

daar is baie korrelasie wat ons help om die  geloofsontwikkeling beter te verstaan 

en begeleiding op die geloofsontwikkelingspad te fasiliteer. Een van die 
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belangrike insigte uit bogenoemde studie is dat Psigologiese identiteitsvorming 

en Teologiese identiteitsvinding saamval en begelei kan word. Ouers en primêre 

opvoeders speel in beide ‘n kardinale rol. In hierdie begeleidingsfunksie word 

ouers nêrens geskool nie. Die kerk sal hierin ’n groter rol moet speel om ouers 

deurgaans  toe te rus vir hierdie begeleidingsfunksie. 

 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die waarskynlikheid dus baie groot is dat 

die gebrek aan ouermentoraat tydens Psigologiese- en geloofsontwikkeling wel 

’n bepalende invloed kan hê op jongmense se geloofsidentiteit en 

gepaardgaande betrokkenheid in die kerk na belydenisaflegging.   
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Hoofstuk 4 

Empiriese Studie – ‘n ondersoek na die verhouding ouermentoraat, 

geloofsidentiteit en betrokkenheid van jeug na belydenisaflegging 

________________________________________________________________ 

 

4.1 Inleiding 

 

Aan die begin van hierdie studie is die stelling gemaak dat die gebrek aan 

ouermentoraat by kinders en jongmense die rede is vir die afwesigheid van die 

verstaan van ‘n nuwe identiteit in Christus en onbetrokkenheid na 

belydenisaflegging. Met ander woorde: het ouermentoraat enige invloed op 

kinders en jongmense se geloofsidentiteit, geloofsgewoontes en spesifiek 

betrokkenheid? Is daar ’n verband tussen die aanwesigheid of afwesigheid van 

ouermentoraat, geloofsidentiteit, geloofsgewoontes en betrokkenheid? 

 

Nadat die hermeneutiese benadering en normatiewe taak van Prakties-

Teologiese interpretasie gevolg is om die kerklike praktyk van identiteitsvinding 

te ondersoek en noudat die Teologiese- en Psigologiese rol van ouers binne 

hierdie identiteitsvorming bepaal is, span ek die empiriese benadering, of soos 

Osmer dit noem die Deskriptief-Fmpiriese taak in, om deur die kwantitatiewe 

metode van navorsing by jongmense vas te stel watter rol hulle ouers se 

betrokkenheid/afwesigheid tydens hulle kinderjare gespeel het in hulle 

geloofsidentiteit en hoe dit positief of negatief bygedra het tot die verstaan, geniet 

en uitleef van hulle nuwe identiteit in Christus en betrokkenheid by die kerk as 

jong volwassenes. 

 

Die empiriese benadering verbind die “wie doen wat” met die “waar en wanneer” 

van die teks en konteks. Gedrag is altyd situasie bepaald want dit geskied op ’n 
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spesifieke tyd, op ’n spesifieke plek en het altyd ’n spesifieke konteks, wat weer 

deur verskillende omstandighede en faktore bepaal word. Empiriese navorsing 

help om duidelikheid te kry tussen die verskillende veranderlikes (Heitink 1999: 

221). Kwantitatiewe navorsing is  volgens Osmer (2008:49-50) by uitstek daarop 

gerig om die verbande tussen veranderlikes vas te stel. Dit help om patrone en 

verhoudings te bepaal wat weer kan help om vas te stel watter sake (in hierdie 

geval geloofsgewoontes) bygedra het om jongmense se lewens  op ’n spesifieke 

wyse (in hierdie geval geloofsidentiteit)  te impakteer. Wanneer dit vasgestel is, 

kan daar moontlike aanbevelings gemaak word oor die wyse waarop die 

bedieningspraktyk aangepas kan word om die nodige impak in jongmense se 

lewens teweeg te bring. 

 

Daar moet aan die begin, voor die weergee van die navorsingsresultate, duidelik 

aangetoon word dat die afleidings van hierdie studie beperk is en hoogstens 

moontlikhede kan aandui op ‘n breër vlak wat in verdere navorsing getoets 

behoort te word. 

 

Binne die empiriese benadering is die model van toetsende navorsing gekies. In 

dié benadering gaan dit oor die empiriese toetsing van een of ’n klompie inter-

verweefde hipoteses wat gewoonlik van die teorie ontspring het. Hierdie toetsing 

geskied gewoonlik deur ’n ondersoek by ’n afgebakende verteenwoordigende 

groep. Hierdie metode bewys gewoonlik die realiteit (Bv. betrokkenheid/ 

onbetrokkenheid) van ’n sekere effek (identiteitsvinding/ geen identiteitsvinding) 

wat spesifieke aksies (geloofsvorming in die ouerhuis) op mense het (Heitink 

1999:230-231). 

 

Hoe kan die hele proses van navorsing op ’n eenvoudige manier omskryf word? 

Christian Smith, ’n Professor in Sosiologie en Direkteur van die Centre for 

Sociology of Religion and Society by die Universiteit van Notre Dame en hoof 
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interpreteerder van die Nasionale Studie van Jeug en Godsdiens wat 2003-2005 

onderneem is, gebruik in sy boek ‘Soul Searching: The Riligious and Spiritual 

Lives of American Teenagers’, wat hy saam met Melinda Lundquist Denton skryf 

(2005:30),  ’n baie beskrywende metafoor wanneer hy na sosiologiese empiriese 

navorsing verwys as “Mapping the Big Picture”. Kaarte is hulpmiddels om ’n 

geheelbeeld van komponente en kontoere te vorm en om die geografie te 

verstaan van die plekke waardeur gereis word, sodat dit duidelik kan wees waar 

’n persoon hom in die wêreld bevind en hoe dit anderkant daardie persoon se 

onmiddellike horisonne lyk. Net so kan sosiologiese navorsing (en enige ander 

navorsing) die kontoere en onderdele van die sosiale lewe beskryf deur 

kenmerke of eienskappe van die sosiale wêreld te vereenvoudig (relevant tot ’n 

spesifieke saak) met simbole. In plaas van lyne, kleure en stippellyne by kaarte, 

gebruik sosiologiese navorsing gereeld syfers – soos frekwensies, persentasies 

en gemiddelde – om die sosiale wêreld se dimensies en kwaliteite met 

gekwantifiseerde waardes voor te stel.  Al hierdie beskrywings poog om die 

kompleksiteit van die sosiale werklikheid van die alledaagse lewe te 

vereenvoudig. Hier volg dan die “mapping of the bigger picture” van die 

geloofsidentiteit, geloofsgewoontes en geloofsontwikkeling van jongmense wat in 

die NG Gemeente The Reeds belydenis van geloof afgelê het tussen 2006 en 

2009.      

 

4.2 Beskrywing van navorsingsproses 

 

In hierdie paragraaf word Richard R Osmer (2008: 53) se benadering van ’n 

navorsingsplan om die navorsingsproses mee te beskryf, gevolg soos reeds 

uiteengesit in hoofstuk 1 (1.4.2.1). 
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• Die mense, programme of plekke wat ondersoek is. Soos beplan, is 

gestruktureerde vraelyste (Bylaag A) gestuur aan al die jongmense (84) 

wat belydenis van geloof afgelê het in die Nederduitse Gereformeerde 

Gemeente The Reeds tussen 2006-2009.  

• Die spesifieke metodes wat gebruik is om data te versamel. Die 

navorser het al die jongmense per SMS gekontak soos beplan. Drie en 

sestig (75%) het  positief gereageer  en vraelyste is per e-pos aan hulle 

uitgestuur.  

• Die individue of navorsingspan wat die navorsing onderneem het.  

Die navorsingspan wat behulpsaam was, is Dr. Mike van der Linde 

(navorsingskonsultant) en Mnr. Paul van Staden (statistikus) van die 

Departement Statistiek aan die Universiteit van Pretoria en die jeugwerker 

in The Reeds gemeente, Elzeth Vorster.  

• Die stappe wat gevolg is om die projek suksesvol binne ’n spesifieke 

tydsraamwerk te voltooi. Die vraelys (33 vrae) is in samewerking met 

die toegewysde persone opgestel en uitgestuur (1 Oktober 2010) met 

opvolg SMS’e. Die jeugwerker het ’n verdere SMS gestuur aan elkeen wat 

nog nie terugontvang was twee dae voor die sluitingsdatum (29 Oktober 

2010) nie. 

 

Gereelde konsultasies (21 September 2010, 4 November 2010, 30 

November 2010, 20 April 2011) is met die toegewysde persone aangelê 

en korrespondensie deur middel van e-pos gevoer om die data te 

kwantifiseer en te analiseer om daarmee die verbande tussen die 

veranderlikes te bepaal. Nadat die verbande statisties bepaal is, is ’n tabel 

opgestel om die hoogste gefiltreerde waardes van die veranderlikes met 

mekaar te vergelyk. In laasgenoemde vergelyking is presies bepaal 

hoeveel van die respondente wat hoog meet by een veranderlike, ook by 
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die ander vergelykende veranderlikes hoog meet om sodoende 

ooreenstemmende faktore by respondente te bepaal (Vergelyk bylaag B).    

 

4.3   Opstel van vraelys 

 

Voordat na die resultate gekyk kan word, word daar eers na enkele gedagtes oor 

die struktuur van die vraelys gekyk. Die vrae is in drie groepe gestruktureer 

waarvan die eerste groep biografiese inligting, die tweede vrae oor 

geloofsidentiteit en die derde vrae oor geloofsvorming in die huis bevat het. Die 

resultate van die navorsing is statisties vasgelê vir interpretasie. In die volgende  

paragrawe gaan na die resultate van elk van die drie afdelings afsonderlik gekyk 

word. 

 

4.4   Resultate van navorsing 

 

In hierdie paragrawe word spesifiek gekyk na die inligting wat uit die vraelyste na 

vore gekom het en die verbande tussen die veranderlikes. 

 

4.4.1 Resultate van data-versameling (Vergelyk figuur 17) 

                                                 

Figuur 17. Resultate van data-versameling 
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Uit die getal jongmense (84) wat belydenis van geloof afgelê het in die gekose 

tydperk, het 63 (75%) aangedui dat hulle sal deelneem aan die navorsing, 

waarvan 59 (70,23% van 84 en 93,65% van 63) hul vraelyste teruggestuur het. 

Twee ouer respondente, wie se jonger broer of suster binne die gekose groep 

geval het, maar in 2003 en 2004 onderskeidelik ook in The Reeds belydenis van 

geloof afgelê het, het ook vraelyste voltooi en ingestuur. Hierdie vraelyste is 

egter nie in berekening gebring nie aangesien hulle nie binne die gekose groep 

val nie. Dit bring die getal vraelyste wat terug ontvang is en binne die gekose 

groep val op 59 te staan.  

 

Alhoewel die getal respondente wat deelgeneem het aan hierdie navorsing ’n 

groot persentasie verteenwoordig van die jongmense wat belydenis van geloof 

afgelê het in The Reeds gemeente in die drie gekose jare, is die steekproef egter 

te klein om wetenskaplike afleidings te maak wat verder strek as die gemeente 

self. Hierdie resultate kan hoogstens aanduidend wees van tendense, maar 

behoort getoets te word in ’n groter en meer verteenwoordigende steekproef om 

byvoorbeeld verteenwoordigend vir die NG Kerk te wees. 

 

4.4.2 Resultate ten opsigte van Biografiese inligting 

 

Eerstens word die biografiese statistieke van die navorsing weergegee. Hiermee 

kan gesien word wie die jongmense is wat deelgeneem het aan die navorsing.  

 

In hierdie navorsing, wat volledig in figuur 18 hieronder uiteengesit is, het dertig 

manlike en nege en twintig vroulike respondente deelgeneem, wat ’n goeie 

balans verteenwoordig.  
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Figuur 18.  Biografiese inligting  

1. Geslag (Wat is jou geslag?)      

          Getal Persentasie     

Manlik             30  50,84      

Vroulik           29  49,16          

 

2. Ouderdom (Wat was jou ouderdom op jou laaste verjaarsdag?)    

                    Getal Persentasie      

17              1   1,7      

18              9 15,25      

19            18 30,5      

20            17 28,82      

21            14 23.73      

             

3. Jaartal van belydenisaflegging (In watter jaar het jy belydenis van geloof   

    afgelê?) 

                    Getal Persentasie         

2006            14 23,72      

2007            15 25,42      

2008            16 27,12      

2009            14 23,73      

       

4.  Verblyf (Waar woon jy tans?)        

                    Getal    Persentasie     

Huis             49   83,05      

Alleen               5    8,48      

Koshuis            3    5,08      

Vriende             2    3,39      
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5.  Huidige betrokkenheid (Wat doen jy tans in jou lewe?)     

                     Getal  Persentasie     

Skool              12   20,35      

Studeer          22   37,28      

Stud. & werk   9          15,25      

Werk             15          25,42      

Soek werk        1     1,7      

        

6.  Kerkverband (By watter kerk skakel jy tans in?)    

                     Getal    Persentasie       

NG               44          74,5      

Ander kerk     14      22,5      

Meer as 1          1      1,5      

Geen                1            1,5 

 

Die ouderdomme het gewissel van 17-25 jaar, maar die grootste groep 

respondente naamlik 56 (94.91%) is tussen die ouderdomme van 18 en 21 jaar 

oud en verteenwoordig dus die lewensfase van jong volwassenheid. Die 

verspreiding van datums van belydenisaflegging was tussen 2006 en 2009. 

Hierdie respondente is dus almal tussen 1 en 4 jaar na hul belydenisaflegging 

getoets. Die meerderheid van die respondente 49 (83%) woon steeds by hulle 

ouers, terwyl enkeles alleen, in koshuise en saam met vriende woon. 

 

Daar is ’n goeie verspreiding tussen respondente 12 wat steeds op skool is  

(20,35%),  22 wat voltyds studeer (37,28%), 9 watwerk en studeer (15,25%), 15 

wat voltyds werk (25,42%)  en 1 wat opsoek is na werk (1,70%).  Hierdie groep 

verteenwoordig dus verskillende lewensomstandighede. Die meerderheid van die 

respondente, 44 (74,5%), is steeds in die NG Kerk. 14 (22,5%) is in ander kerke, 

1 (1,5%) behoort aan meer as een kerk en 1 (1,5%) is in geen kerk meer nie. 
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Agterna beskou, is dit jammer dat daar nie ’n vraag ingevoeg is oor  die 

jongmense se huislike omstandighede nie. Dit sou kon vasstel of hulle in ’n gesin 

met beide hulle ouers grootgeword het of saam met ’n enkelma of -pa of in ’n 

hersaamgestelde gesin of elders. Die vraag oor kerkverband kon dalk eerder drie 

opsies gehad het eerder as ’n oop vraag waar respondente hul eie kerkverband 

kon invul. In hierdie studie het dit geblyk dat ouderdom en die jaar van 

belydenisaflegging, nie regtig relevante inligting ingebring het nie. Dit mag wel in 

’n groter studie en wanneer ouer respondente betrek word van meer waarde 

wees. Die biografiese inligting het baie interessante inligting na vore gebring, 

maar nie enige inligting wat relevant of beduidend vir hierdie studie is nie. 

 

4.4.3 Resultate oor geloofsidentiteit en geloofsgewoontes van jongmense    

         na belydenisaflegging 

 

Geloofsidentiteit is natuurlik ’n onderwerp wat nie net met ’n enkele eienskap of  

geloofsgewoonte omskryf kan word nie. Vir hierdie navorsing doeleindes is 

Geloofsidentiteit, soos uiteengesit in die lys van sleutelterme, omskryf as: iemand 

wat bely dat Jesus Christus die Here van sy lewe is en daarom die Gees van 

God toelaat om sy/haar identiteit te vorm om al meer aan die beeld van Christus 

gelyk te word en binne sy/haar leefwêreld te lewe met vaste geloofsgewoontes. 

In die volgende paragrawe word al die resultate ten opsigte van geloofsidentiteit 

weergegee. 

a. Geloofsidentiteit (Vergelyk figuur 19) 

Figuur 19
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33 (55,93%) van die respondente het aangedui dat Jesus Christus die 

Here van hulle lewens is én dat hulle in ’n lewende verhouding met Jesus 

Christus lewe. 24 (44,67%) het aangedui dat hulle bely dat Jesus Christus 

die Here van hulle lewens is. 2 (3,39%) het aangedui dat hulle nie meer 

Jesus Christus as Here bely nie.   

           

b. Rol van geloof in lewe (Vergelyk figuur 20) 

Figuur 20
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43 (74,14%) respondente dui aan dat geloof altyd ’n belangrike rol in hulle 

lewens speel terwyl 13 (22,41%) sê dat dit nou en dan ’n rol speel. 2 

(3,45%) dui aan dat geloof geen rol in hulle lewens speel nie. 

 

c. Rol van geloof in besluite die afgelope jaar (Vergelyk figuur 21) 

                 

Figuur 21
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In die lig van laasgenoemde syfers is dit betekenisvol dat slegs 33 

(55,93%) aandui dat wanneer hulle terugkyk op hulle lewenspad die 

afgelope jaar, geloof altyd ’n deurslaggewende rol gespeel het in die 

besluite wat hulle geneem het (dit verteenwoordig ‘n 18,21% daling van 
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respondente wat aandui dat geloof altyd ’n belangrike rol in hulle lewens 

speel in vorige vraag). 22 (37,29%) sê dat geloof net nou en dan ’n rol 

gespeel het in die besluite wat hulle die afgelope jaar geneem het. 4 

(6,78%) dui aan dat geloof geen rol gespeel het in die besluite van die 

afgelope jaar nie.        

       

d. Bybel lees (Vergelyk figuur 22) 

Figuur 22
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Word daar gekyk na die geloofsgewoontes van jongmense na 

belydenisaflegging, dan is dit duidelik dat  slegs 9 (15,25%) respondente 

baie gereeld (meer as 5 x per week) Bybel lees, 15 (25.42%) gereeld 

(tussen 2 en 5 x per week), terwyl 28 (47,46%) ongereeld (een x per week 

en minder) en 7 (11,86%) respondente nooit hulle Bybel lees nie. 35 

(59,32%) van die jongmense lees dus ongereeld of nooit Bybel nie. Die 

getal respondente wat baie gereeld (9) en die wat gereeld (15) Bybel lees, 

word vir verdere gebruik in hierdie navorsing (vergelykende statistiek) 

bymekaar getel. Dit bring ons by 24 (40,67%) respondente wat aandui dat 

hulle gereeld Bybel lees. 
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e. Lees van dagstukkie boek (Vergelyk figuur 23) 

Figuur 23
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Slegs 2 (5,08%) van die respondente lees baie gereeld (meer as vyf x per 

week), 15 (25,42%) lees gereeld (twee tot vyf x per week), 6 (10.17%) 

lees een x per week, 18 (30,51%) baie ongereeld en 17 (28,81%) lees 

nooit ’n dagstukkie boek nie. Hier sou mens die 3 respondente wat baie 

gereeld en die 15 wat gereeld uit ’n dagstukkie boek lees by mekaar kon 

tel, maar hierdie statistiek gaan geen bydrae lewer  vir die onderwerp van 

hierdie studie nie en gaan dus nie verder bespreek word nie. 

 

f. Gebed (Vergelyk figuur 24) 

Figuur 24
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Dit is interessant dat 28 (47.46%) respondente aandui dat hulle baie 

gereeld (meer as een x per dag) bid. 19 (32.20%) respondente dui aan dat 

hulle gereeld (een x per dag) bid. 8 (13,56%) dui aan dat hulle baie 

ongereeld (een x per week en minder) bid. Slegs 4 (6,78%) het aangedui 

dat hulle nooit bid nie. Die getal respondente wat baie gereeld (28) en die 
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wat gereeld (19) bid, word vir verdere gebruik in hierdie navorsing 

(vergelykende statistiek) bymekaar getel. Dit dui aan dat 47 (79,66%) van 

die jongmense wat getoets is gereeld bid. 

 

g. Frekwensie van gesprek met mense buite die gesin (Figuur 25) 

Figuur 25
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9 (15,25%) respondente dui aan dat hulle baie gereeld (meer as vyf x per 

week) met mense buite hulle gesin praat oor geloofsake. 16 (27,12%) 

praat gereeld (2-5 x per week), 22 (37,29%) ongereeld (nou en dan) en 12 

(20,34%) praat nooit met mense buite hulle gesin oor geloof nie. 34 

(57,62%) jongmense dui dus aan dat hulle ongereeld of nooit gesprekke 

buite hulle gesinne oor geloof voer nie. Die getal respondente wat baie 

gereeld (9) en die wat gereeld (16) met mense buite hulle gesin oor 

geloofsake praat, word vir verdere bespreking in hierdie navorsing 

(vergelykende statistiek) bymekaar getel. Dit bring ons by 25 (42,37%) 

jongmense wat aandui dat hulle gereeld met mense buite hulle gesin oor 

geloofsake praat. 
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h. Betrokkenheid by kerk (Figuur 26) 

Figuur 26
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’n Laaste, maar baie betekenisvolle geloofsgewoonte, is die betrokkenheid 

van respondente by die kerk. 21 (35,59%) dui aan dat hulle baie betrokke 

is by die kerk (woon meer as twee dienste per maand by en skakel in by 

ander werksaamhede). 10 (16.95%) persone dui aan dat hulle gereeld 

(meer as twee keer per maand) eredienste bywoon. 15 (25,42%) dui aan 

dat hulle soms (tussen een en twee keer per maand) dienste bywoon. 4 

(6.78%) dui aan dat hulle slegs by ander werksaamhede van die kerk 

betrokke is  en 9 (15,25%) dui aan dat hulle geensins by die kerk betrokke 

is nie. Vir verdere gebruik in hierdie studie (vergelykende statistiek)  word 

die 21 wat baie betrokke is en die 10 wat gereeld betrokke is en die 4 wat 

by ander werksaamhede van die kerk betrokke is, bymekaargetel. Dit kom 

uit by ’n getal van 35 (59,32%) respondente wat as betrokke beskou kan 

word.   

 

4.4.3.1   Evaluerende opmerkings met betrekking tot die navorsing ten  

              opsigte van geloofsidentiteit en geloofsgewoontes  

 

Dit is opmerklik hoe daar by die respondente ’n duidelike onderskeid bestaan 

tussen geloofsidentiteit as ’n woord-belydenis en daad-belydenis. Die oomblik 
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wanneer die daad belydenis die grens van die individu se veilige persoonlike 

ruimte oorsteek, daal syfers drasties. 

 

Die vraag oor die lees van ’n dagstukkieboek blyk terugskouend nie baie 

bruikbaar te wees nie, aangesien die navorser geen afleidings kon maak uit die 

respons of mense Bybel lees of ‘n dagstukkieboek nie. Die navorser het verder 

besef dat die hoë persentasie respondente wat nooit ’n dagstukkieboek lees nie 

(17 - 28,81%) nie regtig ’n aanduiding is dat jongmense nie die geloofsgewoonte 

van Bybel lees het nie. Die navorser besef dat die respondente moontlik verwar 

was deur hierdie vraag. Tog is daar ’n merkbare ooreenstemming met die 

respondente se ongereelde en baie gereelde lees van dagstukkieboeke met die 

syfers oor die lees van die Bybel. In die toekoms sal hierdie vraag eerder 

gekombineer  of heeltemal uitgelaat moet word.  

 

4.4.4 Resultate oor geloofsontwikkeling in die ouerhuis 

 

Geloofsontwikkeling is in hierdie studie, soos uiteengesit in die lys van 

sleutelterme, geformuleer as: Die totale proses (alle prosesse) wat meehelp en 

bydra dat die Godgeskenkte geloofsinsigte groei in ’n individu se lewe. Dit is ’n 

lewenslange proses by alle gelowiges. Die vorming van geloof behels dus baie 

meer as net dit wat in die ouerhuis plaasvind, maar in hierdie navorsing is 

spesifiek op die vorming of die gebrek aan vorming van geloof in die huis 

gefokus. 
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a.       Grootste positiewe invloed op geloof (Vergelyk figuur 27) 

Figuur 27
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Op die vraag wie die grootste positiewe invloed op die respondente se 

geloof gehad het en waar respondente slegs een keuse kon uitoefen, het 

24 (40,68%) aangedui dat hulle ma die grootste invloed gehad het. Pa’s, 

alhoewel merkbaar minder, het die tweede grootste invloed gehad 11 

(18,64%). Die ander persone se invloed is as volg aangedui: Vriende 6 

(10,17%); Die dominee 6 (8,47%); Ander volwassenes buite die kerk 5 

(10,17%); Ander volwassenes binne die kerk 4 (6,78%); en Ouma 3 

(5,08%). Word pa en ma se invloed by mekaar getel, dan het ouers 35 

(59,32%) die grootste invloed op hulle kinders se geloof gehad. Hierdie 

getal gaan later (vergelykende statistiek) gebruik word in hierdie navorsing 

om die positiefste invloed op geloof mee aan te dui.  

 

Die reaksie van die respondente op hierdie enkele vraag, help ons om 

raak te sien dat mentorskap van ouers ’n kardinale rol speel in jongmense 

se lewens.  
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b. Grootste negatiewe invloed op geloof (Vergelyk Figuur 28) 

Figuur 28
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By die vraag oor die grootste negatiewe invloed op die respondente se 

geloof, is volwassenes buite die kerk 26 (49,06%) en vriende 19 (35,85%) 

by verre die hoogste. Die ander negatiewe invloede is as volg: 

volwassenes binne die kerk: 5 (9,43%); Pa’s: 2 (3,77%) en ma’s: 1 

(1,89%). Ses respondente het hier niks ingevul nie. Uit hierdie enkele 

vraag is dit duidelik watter rol volwassenes en vriende in hierdie 

jongmense se geloofsontwikkeling speel. Uit hierdie inligting is dit verder 

belangrik om altyd in gedagte te hou, alhoewel die getalle baie laag is, dat 

daar wel pa’s en ma’s is wat ’n negatiewe invloed op kinders en 

jongmense se geloof het. Dit is verder ook belangrik om te sien dat 

jongmense en kinders opkyk na volwassenes as rolmodelle, al is hulle 

buite die kerk en dat, wanneer hulle hulle teleurstel, dit ’n groot impak op 

hulle geloof het. Vriende bly ook volgens hierdie navorsing altyd ’n 

belangrike invloed in jongmense se lewens. Alhoewel hierdie vraag baie 

belangrike inligting na vore gebring het, is dit nie aanduidend vir die 

onderwerp van hierdie studie nie en gaan dit dus nie verder bespreek 

word nie. 
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c.        Bybel lees as gesin voor belydenisaflegging (Vergelyk figuur 29) 

Figuur 29
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Bybel lees as gesin, is volgens hierdie navorsing glad nie meer algemeen 

die gebruik nie. 4 (6,89%) respondente het aangedui dat hulle baie 

gereeld (meer as 5 x per week) as gesin Bybel gelees het voor 

belydenisaflegging. 14 (24,14%) het gereeld (2 - 5 x per week) as gesin 

Bybel gelees voor hulle belydenisaflegging. 20 (34,48%) dui aan dat hulle 

nou en dan saam Bybel gelees het en 20 (34,48%) dui aan dat hulle nooit 

as gesin Bybel gelees het voor hulle belydenisaflegging nie.  Een 

respondent het niks ingevul nie. Hier word die 4 wat baie gereeld en die 

14 wat gereeld Bybel gelees het, bymekaargetel om dan in verdere 

gebruik in hierdie navorsing (vergelykende statistiek) aan te dui dat 18 

jongmense gereeld saam met hulle ouers Bybel gelees het. 

 

d. Bybel  lees deur pa en ma gedurende kinderjare  

     (Vergelyk figuur 30 & 31) 
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figuur 31
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Alhoewel Ma’s meer gereeld as Pa’s uit die Bybel/Kinderbybel vir hulle 

kinders gelees het volgens hierdie navorsing, is die persentasie ouers wat 
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vir hulle kinders uit die Bybel/Kinderbybel gelees het steeds minder as die 

getal wat dit nou en dan of glad nie gedoen het nie.   

 

Op die vraag oor hoe gereeld hulle pa vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel 

gelees het, het 7 (12,07%) aangedui dat hy meer as vyf keer per week vir 

hulle gelees het, 8 (13,79%) dat hy tussen twee en vyf keer per week, 29 

(50%) dat hy nou en dan en 14 (24,14%) dat hy nooit vir hulle uit die 

Bybel/Kinderbybel gelees het nie. 28 (47.45%) respondente het aangedui 

dat hulle ma’s gereeld vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel gelees het. 28 

(47,46%) het aangedui dat hulle nou en dan en 3 (5,08%) dat hulle nooit 

uit die Bybel/ Kinderbybel  gelees het nie. Ons tel die 7 wie se pa’s meer 

as vyf keer per week en die 8 wat tussen twee en vyf keer per week vir 

hulle kinders Bybel/Kinderbybel gelees het, bymekaar vir verdere gebruik 

in hierdie navorsing (vergelykende statistiek) om aan te dui dat 15 

(25.86%) se pa’s gereeld vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel gelees het. 

Ons tel ook die 11 wie se ma’s meer as vyf keer per week en die 17 wat 

tussen twee en vyf keer per week vir hulle kinders Bybel/Kinderbybel 

gelees het bymekaar vir verdere bespreking in hierdie navorsing 

(vergelykende statistiek),  om aan te dui dat 28 (47.45%) se ma’s gereeld 

vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel gelees het. 

 

e. Frekwensie van pa en ma sien Bybel lees (Vergelyk  figuur 32 & 33) 
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Uit bostaande grafieke is die volgende duidelik: Kinders sien ma’s baie 

meer Bybel lees as vir pa’s. 11 (18,64%) respondente het hulle pa’s baie 

gereeld (meer as 5 x per week) gesien Bybel lees. 14 (23,73%) het hom 

gereeld (gesien lees tussen 2-5 x per week), 16 (27,12%) net nou en dan 

en 18 (30,51%) het hulle pa nog nooit sien Bybel lees nie. Die wat pa nou 

en dan en nooit gesien Bybel lees het nie, is dus 34 (57,62%). 16 

(27,59%) respondente het hulle ma’s baie gereeld (meer as 5 x per week) 

gesien Bybel lees. 21 (36,21%) het haar gereeld (gesien lees 2-5 x per 

week), 17 (29,31%) nou en dan en 4 (6,90%) het haar nooit sien Bybel 

lees nie. Vir verdere bespreking in hierdie navorsing (vergelykende 

statistiek), word die respondente wat hul pa en ma baie gereeld en 

gereeld sien Bybel lees het, bymekaargetel om dan aan te dui dat  25 

(42,37%) hul pa en 37 (63,80%) hul ma gereeld sien Bybel lees het. 

 

f. Gebed voor ete (Vergelyk Figuur 34)   

Figuur 34
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Die meeste respondente het in hulle gesin die gebruik om voor ete te bid. 

32 (55.17%) het altyd die gewoonte, 23 (39,66%) het soms en 3 (5,17%) 

het glad nie die gewoonte om voor ete te bid nie. Alhoewel hierdie inligting 

baie interessant is, lewer dit geen bydrae vir die onderwerp van hierdie 

studie nie en gaan dus nie verder bespreek word nie.  
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g. Bid as gesin saam (Vergelyk figuur 35) 

Figuur 35
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Om saam as gesin te bid, uitgesluit aan etenstafel, kom egter nie so 

algemeen voor nie. 5 (8,47%) respondente ge terugvoer dat hulle as gesin 

baie gereeld (meer as 5 x per week) saamgebid het. 10 (16,95%) het 

gereeld (2-5 x per week), 23 (38,98%) nou en dan en 21 (35,59%) het 

glad nie as gesin saamgebid nie. 44 (74,57%) jongmense het dus 

aangedui dat hulle as gesin slegs nou en dan of nooit saamgebid het nie. 

Dit is beduidend hoog. Vir verdere bespreking in hierdie navorsing 

(vergelykende statistiek), word die respondente wat baie gereeld en die 

wat gereeld saam met hulle gesinne gebid het, bymekaargetel om dan 

aan te dui dat 15 (25,42%) gereeld saam met hulle gesinne gebid het. 

 

h. Eredienste as gesin bygewoon (Vergelyk figuur 36) 

Figuur 36
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13 (22,80%) respondente het aangedui dat hulle as gesin elke Sondag ten 

minste ‘n  erediens bygewoon het toe hulle as kind in die huis gebly het. 9 

(15,32%) het aangedui dat hulle drie x per maand, 10 (17,24%) dat hulle 
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twee x per maand, 5 (8,77%) dat hulle een x per maand, 20 (34,48%) dat 

hulle baie ongereeld en 1 (1,69%) dat hulle glad nie as gesin eredienste 

bygewoon het nie. Een respondent het hier niks ingevul nie. Vir verdere 

gebruik in hierdie navorsing (vergelykende statistiek), word die 

respondente wat elke Sondag en 3 x per maand eredienste saam met 

hulle gesinne bygewoon het, bymekaargetel. Dit dui aan dat 22 (37,93%) 

gereeld saam met hulle gesinne eredienste bygewoon het. Verder kan die 

respondente wat aangedui het dat hulle twee x en een x per maand 

dienste saam met hulle gesinne bygewoon het, saamgetel word met die 

wat baie ongereeld eredienste saam met hulle gesinne bygewoon het. Dit 

bring ons by 35 (60,34%) wat aangedui het dat hulle ongereeld eredienste 

saam met hulle gesinne bygewoon het.  

 

i. Self eredienste bygewoon voor belydenisaflegging  (Vergelyk figuur 37) 

Figuur 37
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Daar is ’n groot aantal jongmense wat eredienste bygewoon het voor hulle 

belydenisaflegging. 31 (52,54%) het elke Sondag, 17 (28,81%) drie x per 

maand, 8 twee x per maand en 3 het een x per maand ’n erediens 

bygewoon. Daar is nie een wat geen eredienste bygewoon het nie. Hier is 

dit merkwaardig dat hierdie en die vorige vraag so van mekaar verskil. Die 

rede kan daaraan toegeskryf word, dat die kategese in The Reeds 

gemeente in die aande aangebied word en dat daar ’n jeuggerigte 

aanddiens direk na kategese plaasvind. Daar word ook van jongmense 

verwag om ’n erediens per Sondag by te woon. Vir verdere bespreking in 

hierdie navorsing (vergelykende statistiek), word respondente wat elke 
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Sondag en 3 x per maand eredienste bygewoon het bymekaargetel. Dit 

bring ons by 48 (81,35%) wat aangedui gaan word dat hulle gereeld 

eredienste bygewoon het voor belydenisaflegging. Verder kan die 

respondente wie aangedui het dat hulle twee x en een x per maand 

dienste bygewoon het, saamgetel word. Dit bring ons by 11 (18,64%) wat 

aangedui gaan word dat hulle ongereeld eredienste bygewoon het voor 

belydenisaflegging. 

 

j. Gesprek as gesin oor geloofsake (Vergelyk figuur 38) 

Figuur 38
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Die meerderheid gesinne 35 (59,32%) praat ongereeld of glad nie oor 

geloofsake nie. 8 (13,79%) praat meer as vyf x per week, 15 (25,86%) 

twee tot vyf x per week, 24 (41,38%) een x per week en 11 (18,97%) praat 

nooit oor geloofsake nie. Vir verdere bespreking in hierdie navorsing 

(vergelykende statistiek), word respondente wat meer as vyf x per week 

en die wat twee tot vyf x per week oor geloofsake praat, saamgetel. 23 

(39,65%) dui dus aan dat in hulle huise oor geloofsake gepraat is.  
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k. Frekwensie van hoor van pa se geloofstorie (Vergelyk figuur 39) 

Figuur 39
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Pa’s deel selde hulle geloofstorie met hulle kinders. Geen van die 

respondente dui aan dat hulle pa’s by elke geleentheid wanneer geloof ter 

sprake kom, hulle geloofstorie deel nie. 18 (31,58%) dui aan dat hulle pa’s 

gereeld, 8 (14,04%) dat hulle een x, maar 31 (54,39%) dat hulle nog nooit 

hulle geloofstorie met hulle gedeel het nie. 2 respondente het niks ingevul 

nie. 

 

l. Frekwensie van hoor van ma se geloofstorie (Vergelyk figuur 40) 

Figuur 40
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Ma’s is meer vrymoedig om hulle geloofstories met hulle kinders te deel, 

maar die meerderheid deel dit glad nie of het dit slegs een x gedoen. 2 

(3,51%) dui aan dat ma’s byna tydens elke geleentheid wanneer geloof ter 

sprake kom hulle geloofstorie gedeel. 23 (40,35%) het by verskeie 

geleenthede, 12 (21,05%) het dit een x en 20 (35,09%) het nog nooit hulle 

geloofstorie gedeel nie. Twee respondente het niks ingevul nie. Vir 
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verdere gebruik in hierdie navorsing (vergelykende statistiek), is die 

respondente wie se ma’s by byna elke geleentheid wanneer geloof ter 

sprake was hulle geloofstories gedeel het en die wat by verskeie 

geleenthede hulle geloof storie gedeel het, bymekaargetel. 25 (43,86%) 

het dus aangedui dat hulle ma’s gereeld hulle geloofstorie met hulle 

gedeel het.  

 

m. Vaste reëls in die huis  (Vergelyk figuur 41) 

Figuur 41
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Die meerderheid respondente het aangedui dat hulle uit huise kom met 

vaste reëls waaroor hulle wel kon praat. 13 (22,03%) het vaste reëls in die 

huis gehad en het ook ’n geloofsperspektief op die reëls ontvang. 29 

(49,15%) het vaste reëls gehad en hulle kon daaroor praat. 16 (27,12%) 

het vaste reëls gehad, maar hulle kon nie daaroor praat nie. 1 (1, 69%) 

het geen vaste reëls gehad nie. Vir verdere bespreking in hierdie 

navorsing (vergelykende statistiek), word respondente wat vaste reëls in 

die huis gehad het en ook ’n geloofsperspektief op die reëls ontvang het 

bygetel by die wat vaste reëls gehad het en daaroor kon praat. Dit bring 

die getal op 42 (71,18%) te staan wat aangedui sal word as jongmense 

met vaste reëls en wie se ouers met hulle daaroor gepraat het.   
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n. Dienslewering buite die gesin (Vergelyk figuur 42) 

Figuur 42
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Gesinne is nogal redelik betrokke by dienslewering buite hulle huise. Die 

helfte van die respondente 29 (50%) het aangedui dat hulle gesin gereeld 

betrokke was by dienslewering buite hulle huis [5(8,62%) baie gereeld en 

24 (41,38%) by verskeie geleenthede].  13 (22,41%) het aangedui dat 

hulle gesin ten minste 1 x betrokke was by dienslewering. 16 (27,59%) het 

aangedui dat hulle nog nooit as gesin buite hulle eie gesin by enige 

dienslewering betrokke was nie. 1 respondent het niks ingevul nie. Vir 

verdere gebruik in hierdie navorsing (vergelykende statistiek), word die 

respondente wat baie gereeld en die wat by verskeie geleenthede 

betrokke was by dienslewering bymekaargetel om aan te dui dat hule 

gereeld betrokke was by dienslewering. 

 

o. Pa’s se betrokkenheid in gemeente (Vergelyk figuur 43) 

Figuur 43
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Uitgesluit erediensbywoning, was die meerderheid van die respondente se 

pa’s glad nie betrokke nie. 32 (55,17%) van die respondente se pa’s was 

geensins betrokke by enigeiets van die gemeente nie. 1 (1,72%) pa was 

weekliks net by ’n bediening betrokke, 12 (20,69%) pa’s was net by ’n 

kleingroep betrokke, 4 (6,90%) pa’s het net in die kerkraad gedien, 5 

(8,62%) pa’s was by ’n bediening betrokke en was deel van ’n weeklikse 

kleingroep, 4 (6,90%) pa’s was op die kerkraad en by ’n kleingroep 

betrokke. Geen pa was by ’n bediening betrokke en het op die kerkraad 

gedien nie. 1 respondent het niks ingevul nie. Alhoewel die verskeie 

soorte betrokkenheid interessante inligting inbring, is die kombinasie van 

betrokkenheid by verskillende plekke in die gemeente vir verdere 

bespreking (vergelykende statistiek) in hierdie studie belangrik. 26 

(44,82%) van die respondente se pa’s was dus êrens betrokke in die 

gemeente (kerkraad, kleingroep of bediening) uitgesluit 

erediensbywoning. 

 

p. Ma’s se betrokkenheid in gemeente (Vergelyk figuur 44) 

 

 

Ma’s is oor die algemeen meer betrokke by die kerk (uitgesluit eredienste) 

as pa’s, maar die getal van onbetrokkenes is steeds baie hoog.  27 

(47,37%) van die respondente se ma’s was geensins betrokke by 

enigeiets in die gemeente buiten erediensbywoning nie. 3 (5,26%) is 

weekliks by ’n bediening, 15 (26,32%) by ’n weeklikse kleingroep 

Figuur 44
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weekliks, 1 (1,75%) dien in die kerkraad, 8 (14,04) is by ’n bediening en 

kleingroep weekliks betrokke en 3 is by ’n kleingroep weekliks betrokke en 

dien in die kerkraad. Geen respondent se  ma is by ’n bediening betrokke 

en dien in die kerkraad nie. 2 respondent het niks ingevul nie. Alhoewel 

die verskeie soorte betrokkenheid interessante inligting inbring, is dit 

weereens die kombinasie van betrokkenheid by verskillende plekke vir 

verdere gebruik (vergelykende statistiek) in hierdie studie belangrik. 30 

(52,63%) van die respondente se ma’s was dus wel betrokke in die 

gemeente buiten erediensbywoning. 

 

q. Rol van kerk in gesin (Vergelyk figuur 45) 

Figuur 45
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’n Minderheid van die respondente dui aan dat die kerk ’n belangrike rol in 

hulle gesin se lewens speel.  26 (44,83%) dui aan dat die kerk ‘n baie 

groot rol, 29 (50%) dat die kerk ’n geringe rol en 3 (5,17%) dat die kerk 

geen rol in hulle gesin speel nie. 1 respondent het niks ingevul nie. 

 

4.4.4.1 Evaluerende opmerkings met betrekking tot die navorsing  ten  

            opsigte van geloofsvorming in die ouerhuis  

 

In hierdie statistieke is dit opmerklik dat ouers die grootste positiewe invloed op 

hulle kinders se geloofsvorming het. Dit is verder ook duidelik dat 

geloofsvormende gewoontes in die huis by die meerderheid respondente nie 

gereeld voorgekom het nie. Dit is ook opmerklik om te sien dat ’n baie hoë 
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persentasie van die jongmense se ouers eintlik geensins betrokke in die kerk is 

buiten erediensbywoning nie.  Op die oog af lyk dit of daar ooreenstemming is 

tussen die beoefening van geloofsgewoontes na belydenisaflegging en die 

voorkoms daarvan in die huis voor belydenisaflegging. Dit sal egter eers na die 

vergelykende studie bevestig of verwerp kan word.  

 

Terugskouend kon die vraag oor die belangrikste positiewe en negatiewe invloed 

op jou geloof  se keusemoontlikhede eerder ’n waardetoekenning behels het, 

waar respondente uit  8 of 10 moontlikhede die persone of selfs instansies kon 

rangskik in terme van belangrikheid. Dit sou meebring dat die navorser meer 

akkurate inligting hieruit kon aflei. Die vraag oor die betrokkenheid van pa en ma 

kon dalk eerder vereenvoudig word met slegs twee opsies. Soos dit in die 

vraelys staan was dit moontlik verwarrend. In ’n groter steekproef kan hierdie 

vraag soos wat dit in die vraelys staan moontlik belangrike inligting inbring, maar 

dan sal die keusemoontlikhede aangepas moet word.   Dit is ook jammer dat 

daar nie ’n vraag onder geloofsidentiteit gevra is oor dienslewering na 

belydenisaflegging nie, aangesien daar wel navraag gedoen is oor dienslewering 

binne die gesin voor belydenisaflegging in hierdie afdeling van die vraelys. Dit is 

ook jammer dat die navorser nie by beide geloofsidentiteit- en 

geloofsvormingsvrae slegs drie moontlikhede of ten minste ’n gelyke skaal gegee 

het nie. Dit sou vergelykings baie vergemaklik het en selfs moontlik die verbande 

verhoog het.   

 

4.5 Verbande tussen die veranderlikes 

 

Kwantitatiewe navorsing is volgens Osmer (2008:49)  by uitstek daarop gerig om 

die verbande tussen veranderlikes vas te stel. Dit help om patrone en 

verhoudings te bepaal wat weer kan help om vas te stel watter sake (in hierdie 

geval geloofsgewoontes) bygedra het om jongmense se lewens  op ’n spesifieke 
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wyse (in hierdie geval geloofsidentiteit)  te impakteer. Wanneer dit vasgestel is, 

kan daar moontlike aanbevelings gemaak word oor die wyse waarop die 

bedieningspraktyk aangepas kan word om die nodige impak in jongmense se 

lewens teweeg te bring. 

 

‘n Q-kwadraat toets (‘n onafhanklikheidstoets waar twee veranderlikes met 

mekaar vergelyk word met die veronderstelling dat daar geen verband tussen die 

twee is nie) is gedoen om die verbande tussen die veranderlikes in die vraelys 

vas te stel. Binne hierdie toets is daar wel ’n verband as die Q-waarde minder as 

0,05 is. 

 

Ondanks die feit dat die navorsingsgroep klein was en dat dit dus meegebring 

het dat baie selle in die vergelykende tabelle van hierdie toets waardes van 5 en 

minder gehad het,  wys die toets tog dat daar besliste verbande is wat getoets 

behoort te word in ‘n groter navorsing steekproef. 

 

Die navorsing het uitgewys dat daar beslis sterk verbande bestaan tussen ‘nhele 

klomp veranderlikes. Slegs die wat relevant is vir hierdie studie word verder 

uitgelig. Die relevansie daarvan woord ook bespreek en moontlike afleidings 

word daaruit gemaak.  

 

4.5.1 Verbande tussen geloofsidentiteit en geloofsvorming in die ouerhuis 

 

In die eerste hoofstuk (1.1.4) is beplan om deur die navorsing vas te stel wie van 

die jongmense in die navorsingsgroep hulle geloofsidentiteit verstaan en uitleef 

en dan te probeer vasstel of daar ooreenstemmende faktore  in hierdie 

jongmense se geloofsontwikkeling in hulle ouerhuise was wat bygedra het tot 

hierdie geloofsidentiteit. In hierdie paragraaf gaan dit presies daaroor.  
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a. Verbande tussen respondente wat bely dat Jesus die Here van hulle lewe  

    is en in ’n verhouding met God lewe en geloofsvorming in die ouerhuis 

 

Hier volg die verskillende verbande tussen respondente wat bely dat Jesus die 

Here van hulle lewe is en in ’n verhouding met God lewe en die voorkoms van 

geloofsgewoontes wat beoefen is toe hulle in hulle ouerhuise was.   

 

• Daar is beslis ’n verband tussen respondente wat bely dat Jesus die 

Here van hulle lewe is en in ’n verhouding met God lewe en die wat 

hulle pa sien Bybel lees het (p-waarde 0.0087). 19 (57,58% van die 33 

respondente wat aangedui het dat hulle Jesus Christus as die Here van 

hulle lewe bely en in ’n verhouding met Hom lewe), het hulle pa gereeld 

sien Bybel lees. Dit staan teenoor 5 (15,15%) van die 33 wat nou en dan 

en  9 (27,27%) van die 33 wat nooit hulle pa sien Bybel lees het nie. 

Hieruit is dit duidelik dat  net meer as die helfte van die jongmense wat 

bely dat Jesus Christus hulle Here is en in ’n verhouding met Hom lewe, 

gereeld gesien het dat hulle pa’s uit die Bybel lees.   Wat hierdie 

vergelyking egter betekenisvol maak is dat 19 (76%) van die 25 

respondente wat gereeld hulle pa’s sien Bybel lees het, bely dat Jesus 

Christus die Here van hulle lewe is en dat hulle in ’n verhouding met Hom 

lewe. Hieruit kan afgelei word dat die jongmense in hierdie 

navorsingsgroep meer geneig was om Jesus Christus as hulle Here te 

bely en in verhouding met Hom te lewe toe hulle hul pa’s sien Bybel lees 

het. Wanneer jongmense dus in hulle kinderjare hulle pa sien Bybel lees, 

is die kans dus baie groter dat hulle ’n beter verstaan van geloofsidentiteit 

in hulle jong volwasse lewe na belydenisaflegging sal hê en dit sal uitleef. 

 

• Daar is ook beslis ’n verband tussen respondente wat bely dat Jesus die 

Here van hulle lewe is en in verhouding met Hom lewe en wanneer 
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hulle as gesin saam gebid het (p-waarde 0.0408). 12 (36.36%) van die 

33  respondente wat bely dat Jesus die Here van hulle lewe is en dat hulle 

in verhouding met Hom lewe, het gereeld as gesin saamgebid. Dit staan 

teenoor 13 (39.39%) wat nou en dan  en  8 (24.24%) wat nooit as gesin 

saamgebid het nie. Dit is dus duidelik dat die meerderheid jongmense wat 

bely dat Jesus hulle Here is en in ’n verhouding met Hom lewe, nie as 

gesin saam gebid het nie. Hierdie inligting help ons om te verstaan dat 

geloofsidentiteit nie afhanklik is van die feit dat jongmense gereeld as 

gesin saamgebid het nie, maar dat die kans groter is wanneer hulle as 

kinders gereeld saam met hulle gesin gebid het, dat hulle ’n beter 

verstaan en uitleef van geloofsidentiteit sal hê na belydenisaflegging. 

  

Wat hierdie vergelyking egter betekenis gee is die feit dat 12 (80%) uit die 

15 respondente wat gereeld as gesin saam gebid het, ook bely dat Jesus 

Christus hulle Here is en dat hulle in ’n verhouding met Hom lewe. 

Alhoewel die getalle baie min is, is die tendens baie duidelik. Hieruit kan 

afgelei word dat die jongmense in die navorsingsgroep, meer geneig was 

om Jesus Christus as hulle Here te bely en in verhouding met Hom te 

lewe wanneer hulle in gesinne grootgeword het wat gereeld saam gebid 

het.  Wanneer jongmense dus in hulle kinderjare deel was van ‘ngesin wat 

saam gebid het, is die kans dus groter dat hulle ’n beter verstaan van 

geloofsidentiteit in hulle jong volwasse lewens na belydenisaflegging sal 

hê en sal uitleef. 

 

• Daar is verder ook ’n besliste verband tussen respondente wat bely dat 

Jesus die Here van hulle lewens is en in verhouding met Hom lewe 

en wanneer respondente eredienste saam met hulle gesin bygewoon 

het (P-waarde 0.0415). 16 (48,48%) respondente van die 33 wat 

aangedui het dat hulle bely dat Jesus Christus  die Here van hulle lewe is 

en dat hulle in verhouding met Hom lewens, het gereeld as gesin 
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eredienste bygewoon. 17 (51,52%) van die 33 het aangedui dat hulle 

ongereeld as gesin eredienste bygewoon het. Geen van die 33 

respondente het aangedui dat hulle nooit as gesin saam eredienste 

bygewoon het nie. Hieruit is dit duidelik dat minder as die helfte 

jongmense wat bely dat Jesus Christus hulle Here is en dat hulle in ’n 

verhouding met Hom lewe, as gesin saam eredienste bygewoon het.  

 

Wat hierdie vergelyking egter betekenisvol maak is dat 16 van 22 (72%) 

van die respondente wat gereeld saam met hulle gesinne eredienste 

bygewoon het, bely dat Jesus Christus hulle Here is en dat hulle in ’n 

verhouding met Hom lewe. Alhoewel die getalle weereens klein is, is die 

tendens duidelik. Hieruit kan afgelei word dat die jongmense in hierdie 

navorsingsgroep meer geneig was om Jesus Christus as hulle Here te 

bely en in verhouding met Hom te lewe wanneer hulle gereeld saam met 

hulle gesinne eredienste bygewoon het. Erediensbywoning saam met die 

gesin dra beslis by tot ’n groeiende geloofsidentiteit. Wanneer jongmense 

in hulle kinderjare gereeld saam met hulle gesinne eredienste bywoon, is 

die kans dus groter dat hulle ’n beter verstaan van geloofsidentiteit in hulle 

jong volwasse lewens na belydenisaflegging sal hê en dit uitleef.  

 

Tog is dit belangrik om hier daarop te let dat 17 (51,52%) van die 33 wat 

aangedui het dat hulle ongereeld as gesin eredienste bygewoon het, ook 

bely dat Jesus Christus die Here van hulle lewe is en dat hulle in 

verhouding met Hom lewe. Hierdie inligting help ons om te verstaan dat 

die verstaan en uitleef van geloofsidentiteit nie afhanklik is van die feit dat 

jongmense gereeld saam met hulle ouers eredienste bygewoon het toe 

hulle kinders was nie, maar dat die kans groter is wanneer hulle as kind 

saam met hulle ouers eredienste bygewoon het, dat hulle ’n beter 

verstaan en uitleef van geloofsidentiteit sal hê na belydenisaflegging. 
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• Die navorsing toon ook ’n verband  tussen respondente wat bely dat 

Jesus hulle Here is en in verhouding met Hom lewe en Pa’s wat 

gereeld hulle geloofstories deel (p-waarde 0.0402). 18 (54,55%) van 

die 33 respondente wat bely dat Jesus hulle Here is en in ’n verhouding 

met Hom lewe, het hulle pa se geloofstories gereeld gehoor.  Wat hierdie 

statistiek egter meer betekenisvol maak is dat 18 (69.23%) van 26 

respondente wat hulle pa’s se geloofstorie gereeld gehoor het, het 

aangedui dat hulle bely dat Jesus Christus hulle Here is en dat hulle in ’n 

verhouding met Hom lewe. Hieruit kan afgelei word dat die jongmense in 

die navorsingsgroep meer geneig was om Jesus Christus as hulle Here te 

bely en in verhouding met Hom te lewe wanneer hulle hulle pa se 

geloofstories gereeld gehoor het.  

 

Tog is dit hier ook betekenisvol om daarop te let dat uit die 31 wat 

aangedui het dat hulle nooit pa se geloofstorie gehoor het nie, 15 

(48,39%) aandui dat hulle Jesus as Here bely en in verhouding met Hom 

lewe. Hierdie inligting help ons ook om te verstaan dat die verstaan en 

uitleef van geloofsidentiteit nie alleen afhanklik is van die feit dat 

jongmense hulle pa’s se geloofstories hoor nie, maar dat die kans beter is 

wanneer hulle dit hoor, dat hulle sal bely dat Jesus Christus hulle Here is 

en dat hulle in ’n verhouding met Hom sal lewe.  
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• Bykomende vergelykende statistieke: bely & lewe en  

           geloofsvormende  eienskappe in ouerhuis (Vergelyk  figuur 46) 

 

                     Figuur 46.  

  

 

Geloofsvormende 

eienskappe in ouerhuis 

 

Bely Jesus 

Christus as Here 

van lewe & lewe 

in verhouding 

met Hom 

  Getal % 

Gesin lees gereeld saam Bybel  13 van 18 72,22 

Gesin bid gereeld voor ete 23 van 32 71,87 

Praat gereeld oor geloof in huis 18 van 23 78,26 

Ma deel gereeld geloofstorie 18 van 25 72 

Gesin lewer gereeld diens 20 van 29 68,96 

 

Alhoewel die getalle by bogenoemde vergelykende statistiek nie altyd 

groot genoeg is nie, is die inligting baie betekenisvol. By laasgenoemde 

verbande is die p-waarde egter nie binne die perk (kleiner as 0,05) wat ’n 

besliste verband uitwys nie. In ’n groter steekproef behoort daar beslis na 

hierdie verbande gekyk te word. 

 

Die volgende ooreenstemmende faktore kan dus uitgewys word as die 

sterkste aanwysers dat jongmense na belydenisaflegging sal bely dat 

Jesus Christus die Here van hulle lewens is en dat hulle in ’n lewende 

verhouding met Hom lewe: 

 

• waar die gesin saam Bybel lees;  
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• waar kinders hulle pa sien Bybel lees;  

• waar die gesin saam bid;  

• waar die gesin saam eredienste bywoon; 

• waar die gesin gereeld met mekaar oor geloofsake praat;  

• waar beide ouers hulle geloofstories gereeld deel. 

 

b.  Verbande tussen respondente wat aandui dat geloof altyd ’n belangrike            

     rol in hulle lewe speel en geloofsvorming in die ouerhuis 

 

Hier volg die verskillende verbande tussen respondente wat aangedui het dat 

geloof altyd ’n belangrike rol in hulle lewe speel en die voorkoms van 

geloofsgewoontes wat beoefen is toe hulle in hulle ouerhuise was.   

 

• Daar is beslis ’n verband tussen die rol van geloof in die respondent se 

lewe en die feit dat hulle as gesin saam uit die Bybel gelees het (p-

waarde 0.0011). 18 (van die 43 wat aangedui het dat geloof altyd ’n 

belangrike rol in hulle lewens speel), het aangedui dat hulle as gesin 

gereeld saam uit die Bybel gelees het. Hieruit is dit duidelik dat  die 

minderheid jongmense wat sê dat geloof ’n belangrike rol in hulle lewens 

speel as gesinne saam Bybel gelees het. Wat hierdie vergelyking egter 

betekenisvol maak is dat 18 uit 18 (100% van die respondente wat 

aangedui het dat hulle as gesin gereeld saam uit die Bybel gelees het) 

ook sê dat geloof altyd ’n belangrike rol in hulle lewens speel. Hieruit kan 

afgelei word dat die jongmense in hierdie navorsingsgroep meer geneig 

was om toe te laat dat geloof ‘n belangrike rol in hulle lewens gespeel het 

wanneer hulle as gesin op ’n jonger ouderdom saam Bybel gelees het. 

Wanneer jongmense in hulle kinderjare gereeld saam met hulle gesinne 

Bybel gelees het, is die kans dus baie groter dat geloof ’n belangrike rol in 

hulle lewens sal speel in hulle jong volwasse lewe na belydenisaflegging. 
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Hier moet weereens aangedui word dat uit die 43 wat aangedui het dat 

geloof altyd ’n belangrike rol in hulle lewens speel, 10 aangedui het dat 

hulle nou en dan en 14 dat hulle nooit as gesin saam Bybel gelees het nie. 

Hierdie inligting help ons ook om te verstaan dat geloofsidentiteit nie 

afhanklik is van die feit dat jongmense in hulle jonger dae saam met hulle 

gesinne Bybel gelees het nie, maar dat die kans beter is wanneer hulle dit 

wel gedoen het, dat geloof altyd ’n belangrike rol in hulle lewens sal speel. 

 

• Daar is ook ’n verband tussen die rol van geloof in die respondent se 

lewe en die feit dat hulle ma’s vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel 

gelees het (p-waarde 0.0477). Uit die 43 respondente wat aangedui het 

dat geloof altyd ’n belangrike rol in hulle lewens speel, het 21 (48,84 %) 

aangedui dat hulle ma’s gereeld vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel gelees 

het toe hulle kinders was. Wat hierdie vergelyking egter meer betekenisvol 

maak is die feit dat 21 uit 28 (75%) respondente wat aangedui het dat 

hulle ma’s vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel gelees het toe hulle jonger 

was, ook aandui dat geloof altyd ’n belangrike rol in hulle lewens speel. 

Hieruit kan afgelei word dat die jongmense in die navorsingsgroep meer 

geneig was om toe te laat dat geloof ’n belangrike rol in hulle lewens 

gespeel het wanneer hulle ma’s vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel gelees 

het toe hulle kinders was. Wanneer jongmense dus in hulle kinderjare 

gereeld beleef dat hulle ma’s vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel lees, is die 

kans dus baie groter dat jongmense ’n beter verstaan van geloofsidentiteit 

in hulle jong volwasse lewens na belydenisaflegging sal hê en dit sal 

uitleef.  

 

Hier moet ook daarop gewys word dat 21 (48,84%) uit 43 wat aangedui 

het dat geloof altyd ’n belangrike rol in hulle lewens speel, ook aangedui 

het dat hulle ma’s nou en dan vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel gelees 

het en 1 dat sy dit nooit gedoen het nie.  Hierdie inligting maak dit duidelik 
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dat die verstaan en uitleef van geloofsidentiteit nie afhanklik is van die feit 

dat jongmense se ma’s vir hulle uit die Bybel gelees het toe hulle kinders 

was nie. Dit dui wel aan dat die kanse beter is wanneer dit wel gebeur het.  

 

• Bykomende vergelykende statistieke: waar geloof altyd die  

           belangrike rol in respondente se lewens speel en geloofsvormende   

           eienskappe in die ouerhuis  (Vergelyk figuur 47) 

             

             Figuur 47.  

Geloofsvormende eienskappe in 

ouerhuis 

 

Geloof speel 

altyd belangrike 

rol in lewe 

  Getal % 

Sien pa gereeld Bybel lees 21 van 25 84 

Sien ma gereeld Bybel lees  28 van 37 75,67 

Gesin bid gereeld voor ete 26 van 32 81,25 

Gesin bid gereeld saam 14 van 15 93,33 

Gesin woon gereeld saam erediens by 19 van 22 86,36 

Gereeld self erediens bywoon 37 van 48 77,08 

Praat gereeld oor geloof in huis 22 van 23 95,65 

Pa deel gereeld geloofstorie 13 van 18 72,22 

Ma deel gereeld geloofstorie 19 van 25 76 

Het reëls en praat daaroor 34 van 42 80,95 

Gesin lewer gereeld diens 24 van 29 82,75 

Kerk speel groot rol in gesin se lewens 22 van 26 84,61 

 

Alhoewel die getalle by bogenoemde vergelykende statistiek nie altyd 

groot genoeg is nie, is die inligting baie betekenisvol. By al laasgenoemde 
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verbande is die p-waarde weereens nie binne die perk (kleiner as 0,05) 

wat ’n besliste verband uitwys nie. In ’n groter steekproef behoort daar ook 

na hierdie verbande gekyk te word.  

 

Die volgende ooreenstemmende faktore kan dus uitgewys word as die 

sterkste aanwysers dat geloof altyd ’n belangrike rol in jongmense se 

lewens sal speel na belydenisaflegging: 

 

• waar ma’s vir kinders uit die Bybel/Kinderbybel lees terwyl hulle     

           kinders is. 

• waar kinders ouers sien Bybel lees; 

• waar die gesin saam Bybel lees;   

• waar die gesin saambid;  

• waar die gesin saam eredienste bywoon;  

• waar die gesin gereeld met mekaar oor geloofsake praat;  

• waar ouers hulle geloofstories gereeld deel; 

• waar gesinne vaste reëls het en daaroor praat; 

• waar gesinne gereeld diens lewer; 

• waar die kerk ’n groot rol in die gesin se lewe speel. 

 

c. Verbande tussen respondente wat aandui dat geloof ’n deurslag- 

      gewende rol in besluite gespeel het en geloofsvorming in die ouerhuis 

 

Hier volg die verskillende verbande tussen respondente wat aangedui dat geloof 

’n deurslaggewende rol in die neem van besluite gespeel het en die voorkoms 

van geloofsgewoontes wat beoefen is toe hulle in hulle ouerhuise was. 
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• Daar is ook ’n verband tussen die rol wat geloof speel in die neem van 

besluite en die feit dat die respondent saam met sy/haar gesin Bybel 

gelees het (p-waarde 0.0295). Uit die 32 respondente wat aangedui het 

dat hulle geloof altyd ’n deurslaggewende rol in hulle besluite gespeel het, 

het 15 (46,88%) aangedui dat hulle gereeld, 8 dat hulle nou en dan en 9 

dat hulle nooit as gesin saam Bybel gelees het nie. Dit is dus duidelik dat 

minder as die helfte van die jongmense wat aangedui het dat geloof ’n 

deurslaggewende rol gespeel het in die neem van besluite, aangedui het 

dat hulle gereeld saam met hulle gesinne Bybel gelees het. Kyk mens 

egter na die 18 respondente wat aangedui het dat hulle gereeld as gesin 

saam Bybel gelees het, dan dui 15 (83,33%) aan dat geloof altyd ’n 

deurslaggewende rol in hulle besluite gespeel het. Hieruit kan afgelei word 

dat die jongmense in die navorsingsgroep meer geneig was om toe te laat 

dat geloof ’n deurslaggewende rol gespeel het in die neem van besluite  

wanneer hulle as gesin saam Bybel gelees het toe hulle kinders was. 

Wanneer jongmense in hulle kinderjare gereeld as gesin saam Bybel 

gelees het, is die kanse dus baie groter dat hulle ’n beter verstaan van   

geloofsidentiteit in hulle jong volwasse lewe na belydenisaflegging sal hê 

en dit sal uitleef.  

 

Weereens is dit belangrik om te sien dat 17 van die respondente wat 

aangedui het dat hulle nou en dan en nooit as gesin saam Bybel gelees 

het nie, ook aangedui het dat geloof altyd ’n deurslaggewende rol gespeel 

het in die neem van besluite.  Dit bewys dat geloofsidentiteit nie afhanklik 

is van die feit dat jongmense saam met hulle gesinne Bybel gelees het toe 

hulle kinders was nie. Dit dui ook aan dat die kanse vir die vorming van 

geloofsidentiteit beter is wanneer hulle dit wel gedoen het en dat geloof 

altyd ’n deurslaggewende rol sal speel in die besluite wat hulle neem.  
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• Daar is ook ’n verband tussen die rol wat geloof speel in die neem van 

besluite en die feit dat die respondente se ma’s vir hulle uit die 

Bybel/Kinderbybel voorgelees het toe hulle kinders was (p-waarde 

0,0006). Uit die 33 (55,93%) respondente wat  aangedui het dat geloof 

altyd ’n deurslaggewende rol in hulle lewens gespeel het, het 17 (51,52%) 

aangedui dat hulle ma’s gereeld en 16 (48,48%) dat hulle nou en dan vir 

hulle uit die Bybel/ Kinderbybel gelees het. Hieruit kan afgelei word dat al 

die jongmense in die navorsingsgroep wat toegelaat het dat geloof ’n 

deurslaggewende invloed op hulle besluite uitgeoefen het se ma’s gereeld 

of nou en dan vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel gelees het toe hulle 

kinders was. Word daar gekyk na die 28 respondente wat aangedui het 

dat hulle ma’s gereeld vir hulle uit die Bybel/ Kinderbybel gelees het, dui 

17 (60,71%) aan dat geloof altyd en 11 (39,29%) dat geloof nou en dan ’n 

deurslaggewende rol gespeel het in die neem van besluite. Dit beteken 

dat 100% van die navorsingsgroep wie se ma’s gereeld vir hulle Bybel/ 

Kinderbybel gelees het, aandui dat geloof altyd of nou en dan ’n 

deurslaggewende rol in die neem van hulle besluite speel. Hier kan 

onomwonde gesê word dat daar ’n direkte korrelasie is tussen ma’s wat 

Bybel/ Kinderbybel lees vir hulle kinders en die rol wat geloof na 

belydenisaflegging in die neem van besluite speel.   

 

• Daar is ook ’n verband tussen die rol wat geloof speel in die neem van 

besluite van die respondente en die feit dat die gesin van die respondent 

gereeld saam gebid het (p-waarde 0.0442). Uit die 33 wat aangedui het 

dat geloof altyd ’n deurslaggewende rol gespeel het in die neem van 

besluite, het 12 (36,36%) aangedui dat hulle gereeld, 13 (39,39%) dat 

hulle nou en dan en 8 (24,24%) dat hulle nooit as gesin saam gebid het 

nie. Word daar egter gekyk na die 15 respondente wat aangedui het dat 

hulle gereeld as gesin saam gebid het toe hulle jonger was, dan dui 12 

(80%) van hulle aan dat geloof altyd ’n deurslaggewende rol gespeel het 
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in die neem van besluite.   Alhoewel die getalle baie laag is, is die 

persentasie beduidend. Hieruit kan afgelei word dat die jongmense van 

die navorsingsgroep geneig was om toe te laat dat geloof ’n 

deurslaggewende invloed op hulle besluite uitoefen wanneer hulle gereeld 

as gesin saamgebid het. Wanneer jongmense in hulle kinderjare gereeld 

saam met hulle gesinne gebid het, is die kanse dus groter dat geloof altyd 

’n deurslaggewende rol in hulle besluite sal neem. 

 

Ook hier is dit belangrik om uit te wys dat uit die 33 wat aangedui het 

geloof altyd ’n  deurslaggewende rol gespeel het in hulle besluite, 13 nou 

en dan en 8 nooit as gesin saamgebid het nie. Dit help weereens met 

begripvorming rondom die feit dat nie alle jongmense by wie geloof ’n 

deurslaggewende rol gespeel het in hulle besluite die afgelope jaar 

gereeld saam met hulle gesinne gebid het nie. Wanneer gesinne wel 

gereeld saam gebid het, is die kans groter dat geloof ‘n deurslaggewende 

rol sal speel in hulle besluite.   

 

• Bykomende vergelykende statistieke: waar geloof altyd ’n 

deurslaggewende  rol in die neem van besluite speel en 

geloofsvormende  eienskappe in die ouerhuis ( Vergelyk figuur 48)  

 

Alhoewel die getalle by in onderstaande tabel (Figuur 48) weereens nie 

groot genoeg is nie, is die inligting baie beduidend.  By laasgenoemde 

verbande is die p-waarde weereens nie binne die perk (kleiner as 0,05) 

wat ’n besliste verband uitwys nie. In ’n groter steekproef behoort daar ook 

beslis na hierdie verbande gekyk te word. 
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                     Figuur 48 

Geloofsvormende 

eienskappe in ouerhuis 

 

Geloof speel altyd 

deurslaggewende rol 

in besluite 

  Getal % 

Sien pa gereeld Bybel lees 17 van 25 68 

Gesin gereeld saam in 

erediens 15 van 22 68,18 

Praat gereeld oor geloof in 

huis 19 van 23 82,6 

Gesin lewer gereeld diens 22 van 29 75,86 

Kerk groot rol in gesin se 

lewens 18 van 26 69,23 

 

Die volgende ooreenstemmende faktore kan dus uitgewys word as die 

sterkste aanwysers dat geloof altyd ’n deurslaggewende rol in die besluite 

van jongmense sal speel na belydenisaflegging: 

• waar ma’s vir hulle uit die Bybel/Kinderbybel lees terwyl hulle   

           kinders is;   

• waar pa’s gereeld gesien word wanneer hulle Bybel lees; 

• waar die gesin saam bid;  

• waar die gesin saam eredienste bywoon;  

• waar die gesin gereeld met mekaar oor geloofsake praat;  

• waar gesinne gereeld diens lewer; 

• waar die kerk ’n groot rol in die gesin se lewe speel. 
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4.5.1.1 Samevattende opmerkings oor die verbande tussen geloofsidentiteit  

en geloofsvorming in die ouerhuis 

 

Uit al bogenoemde vergelykende inligting is dit baie duidelik dat daar beslis 

verbande bestaan tussen die verstaan en uitleef van geloofsidentiteit van 

jongmense na belydenisaflegging en geloofsvorming wat plaasgevind het as 

gevolg van  ouermentoraat in die ouerhuis tydens hulle kinderjare. Wat egter ook 

duidelik sigbaar geword het, is die feit dat nie alle jongmense wat na 

belydenisaflegging ’n sterk geloofsidentiteit het, ouermentoraat in hulle ouerhuise 

beleef het nie. By die jongmense wat uit huise kom waar ouermentoraat wel 

voorgekom het, is die voorkoms van ’n beter verstaan en uitleef van 

geloofsidentiteit egter beslis hoër.  

 

4.5.2 Verbande tussen geloofsgewoontes van jongmense na  

         belydenisaflegging en geloofsvorming in die ouerhuis 

 

In die eerste hoofstuk (1.1.4) is beplan om deur die navorsing vas te stel wie van 

die jongmense in die navorsingsgroep vaste geloofsgewoontes het en steeds 

betrokke is in die gemeente of kerk waar hulle hulle nou bevind en dan te 

probeer vasstel of daar ooreenstemmende faktore  in hierdie jongmense se 

geloofsontwikkeling in hulle ouerhuise was wat bygedra het tot hierdie 

geloofsgewoontes. In hierdie paragraaf gaan dit presies vasgestel word. By die 

laaste van hierdie vergelykings word spesifiek gekyk na die geloofsgewoonte van 

betrokkenheid na belydenisaflegging. 
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a. Verbande met die geloofsgewoonte van Bybel lees  

 

• Daar is ’n verband tussen die geloofsgewoonte van Bybellees by die 

respondent en die feit dat die respondent se pa en ma vir hulle uit die  

Bybel/Kinderbybel gelees het toe hulle kinders was (p-waarde pa 

0.0031; ma 0.0043). Slegs 5 (pa - 20,83%) en 11 (ma - 45,83%)  van die 

24 respondente wat aandui dat hulle gereeld Bybel lees, se ouers het vir 

hulle Bybel/Kinderbybel gelees toe hulle jonger was. Voeg mens die 

getalle by wat aandui dat pa en ma net nou en dan vir hulle voorgelees 

het, dan verhoog die syfer na 16 (pa – 66,66%) en 24 (ma – 100%). Slegs 

5  (33,33%) van 15 wat pa en 11 (39,29%) van 28 wie se ma gereeld vir 

hulle voorgelees het, het aangedui dat hulleself gereeld Bybel lees. Daar 

is dus wel ’n verband tussen die twee veranderlikes. Ongelukkig is daar 

ook ’n direkte verband tussen die feit dat hulle ouers nooit (pa’s 6 van 7; 

ma’s 7 van 7) en nou en dan (pa’s 18 van 27 ’n ma’s 11 van 28)  vir hulle 

uit die Bybel/ Kinderbybel voorgelees het en die geloofsgewoonte om 

nooit en ongereeld self Bybel te lees. Hier moet dus aangedui word dat 

die frekwensie van Bybel lees by jongmense nou saamhang met die 

frekwensie waarmee ouers vir hulle kinders Bybel gelees het. Die kans dat 

jongmense die geloofsgewoonte van Bybellees sal beoefen, hang direk 

saam met die frekwensie van Bybel/ Kinderbybel wat vir hulle voorgelees 

is. 

 

• Dit is egter verbasend dat daar geen verband gevind is tussen die Bybel 

lees by die respondent en die feit dat die respondent hulle ma/pa sien 

Bybel lees het nie. Die rede kan toegeskryf word aan die feit dat die 

steekproef baie klein was. Dit is verder ook opvallend dat daar geen ander 

verbande tussen Bybellees van jongmense na belydenisaflegging en 

geloofsgewoontes wat in die ouerhuis plaasgevind het, gevind is nie 

(vergelyk die tabel van vergelykende gefiltreerde data - Bylaag B). Miskien 
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is die rede dat ouers en jongmense vandag sukkel om die Bybel te 

integreer met die res van hulle lewens. Hier is ook sterk aanduidings dat 

ouers nie presies weet hoe om kinders te begelei dat hierdie 

geloofsgewoonte deel van hulle kinders se lewens word nie, omdat hierdie 

geloofsgewoonte nie deel van hulle eie lewens is nie. Hieroor kan beslis 

meer navorsing gedoen word. 

 

Die enigste geloofsgewoonte in die ouerhuis wat uitgewys is as ’n sterk 

aanwyser dat jongmense na belydenisaflegging steeds sal Bybel lees, is 

dus wanneer pa en ma vir hulle Bybel/Kinderbybel lees terwyl hulle 

kinders is.  

 

b.   Verbande met die geloofsgewoonte van gebed 

 

• Daar is ook ’n verband tussen gebed by die respondente en die feit dat 

die gesin gereeld saam gebid het (p-waarde 0.0487). Uit die 47 

respondente wat gereeld bid, dui slegs 15 (31,91%) aan dat hulle gereeld, 

18 (38,3%) dat hulle nou en dan en 14 (29,79%) dat hulle nooit as gesin 

saam gebid het nie. Hieruit is dit duidelik dat die meerderheid van die 

jongmense wat aangedui het dat hulle die gewoonte het om gereeld te 

bid, nie as gesin gereeld saam gebid het nie. Wat egter merkwaardig is, is 

dat 15 (100%) van 15 respondente wat gereeld saam met hulle gesin 

gebid het, aangedui het dat hulle self gereeld bid. Alhoewel die getal weer 

eens klein is, is dit tog beduidend. Hieruit kan afgelei word dat jongmense 

in die navorsingsgroep wat saam met hulle gesinne gebid het meer geneig 

was om later op hulle eie gereeld die geloofsgewoonte van gebed te 

beoefen. Nie alle jongmense wat die geloofsgewoonte het om gereeld te 

bid, het gereeld saam met hulle gesinne gebid toe hulle kinders was nie, 
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maar die kanse is groter dat wanneer die jongmens in ’n huis grootgeword 

het waar gebid is, dat hulle self hierdie geloofsgewoonte sal beoefen.  

  

• Bykomende vergelykende statistieke: die gewoonte om  te bid na 

belydenisaflegging en ander geloofsvormende gewoontes in die 

ouerhuis ( Vergelyk Figuur 49)  

 

               Figuur 49 

Geloofsvormende eienskappe in 

ouerhuis 

Die gewoonte om te 

bid 

Getal % 

Pa lees gereeld Bybel/Kinderbybel 11 van 15 73,33 

Ma lees gereeld Bybel/Kinderbybel 23 van 28 82,14 

Sien pa gereeld Bybel lees 22 van 25 88,00 

Sien ma gereeld Bybel lees  30 van 37 81,08 

Gesin bid gereeld voor ete 27 van 32 84,37 

Gesin bid gereeld saam 15 van 15 100,00 

Gesin gereeld saam in erediens 20 van 22 90,90 

Gereeld self erediens bywoon 37 van 48 77,08 

Praat gereeld oor geloof in huis 22 van 23  95,65 

Pa deel gereeld geloofstorie 13 van 18 72,22 

Ma deel gereeld geloofstorie 20 van 25 80,00 

Het reëls & praat daaroor 36 van 42 85,71 

Gesin lewer gereeld diens 26 van 29 89,65 

Pa betrokke by kerk 21 van 26 80,76 

Ma betrokke by kerk 22 van 30 73,33 

Kerk groot rol in gesin se lewens 22 van 26 84,61 
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Alhoewel die getalle in bostaande tabel Figuur 49) nie groot is nie, is dit 

tog beduidend. By hierdie verbande is die p-waarde weereens nie binne 

die perk (kleiner as 0,05)  wat ’n besliste verband uitwys nie. In ’n groter 

steekproef behoort daar ook beslis na hierdie verbande gekyk te word. 

 

Die volgende geloofsgewoontes in die ouerhuis is uitgewys as die sterkste 

aanwysers dat jongmense na belydenisaflegging steeds gereeld sal bid: 

• wanneer die gesin gereeld saam bid; 

• wanneer ouers gereeld vir hulle kinders uit die Bybel/Kinderbybel   

           lees as hulle kinders jonk is; 

• wanneer die gesin gereeld saam eredienste bywoon; 

• wanneer daar gereeld oor geloof in die gesin gepraat word; 

• wanneer pa en ma gereeld hulle geloofstorie met hulle kinders  

           deel; 

• wanneer daar vaste reëls in die huis is en daaroor gepraat word; 

• wanneer die gesin gereeld saam diens lewer; 

• wanneer pa en ma betrokke is by die kerk; 

• wanneer die kerk ’n belangrike rol in die gesin se lewe speel.  

 

c. Verbande met die geloofsgewoonte om met mense buite die gesin  

    oor geloofsake te praat 

 

• Daar is ’n verband tussen die vrymoedigheid van respondente om met 

mense buite die gesin oor geloof te praat en die feit dat daar in die 

huis gereeld oor geloof gepraat is (p-waarde 0.0412). Uit die 46 

respondente wat gereeld met mense buite hulle gesin oor geloof praat, dui 

8 (17,39%) aan dat hulle gereeld, 32 (69,57%) dat hulle een keer per 

week en 6 (13,04%) dat hulle nooit in die gesin oor geloofsake gepraat het 

nie. Voeg mens die eerste twee groepe saam, dan beteken dit dat 40 uit 
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die 46 (86,95%) respondente wat gereeld met mense buite hulle gesinne 

oor geloof praat, as gesinne voor belydenisaflegging ten minste een keer 

’n week oor geloof gepraat het. Hierteenoor dui 12 respondente aan dat 

hulle nie met mense buite hulle gesin oor geloof praat nie. 5 (41,67%) van 

hulle het nooit in hulle huis oor geloofsake gepraat nie en 7 (58,33%) het 

slegs een keer per week.  

 

Kyk mens egter na die jongmense wat gereeld in hulle ouerhuise oor 

geloofsake gepraat het, dan dui 8 uit 8 (100%) wat baie gereeld oor 

geloofsake in hulle gesin gepraat het aan dat hulle gereeld met mense 

buite hulle gesin oor geloof praat. Word die 32 wat een keer per week in 

hulle gesinne oor geloofsake gepraat het hierby bygevoeg, dan het 40 uit 

47 (85,1%) wat gereeld en een keer per week in hulle huis oor geloofsake 

gepraat het, aangedui dat hulle gereeld met mense buite hulle gesinne oor 

geloofsake praat.  Hieruit kan afgelei word dat jongmense meer geneig sal 

wees om met mense buite hulle gesinne oor geloof te gesels wanneer 

hulle binne hulle huis as kind oor geloofsake gepraat het.  Uit hierdie 

verband kan moontlik afgelei word dat enige missionêre gerigtheid, 

afhanklik is van geloofsgesprekke binne die ouerhuis. Om die waarheid 

hiervan te toets, behoort verdere navorsing gedoen te word. 

 

• Daar is geen ander verbande tussen jongmense wat die vrymoedigheid 

het om na belydenisaflegging met mense buite die gesin oor geloof 

te praat en geloofsgewoontes wat in die ouerhuis plaasgevind het, 

gevind nie (vergelyk die tabel van vergelykende gefiltreerde data - Bylaag 

B).  

 

Daar is dus slegs een geloofsgewoonte in die ouerhuis uitgewys as ’n  

sterk aanwysers dat jongmense na belydenisaflegging met mense buite 
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hulle gesinne oor geloofsake sal praat naamlik wanneer hulle binne hulle 

gesinne gereeld oor geloofsake gepraat het voor belydenisaflegging. 

 

d.   Verbande met die geloofsgewoonte van betrokkenheid in die kerk 

 

• Daar is beslis ’n verband tussen betrokkenheid van die respondente by 

die kerk  en die feit dat die gesin gereeld eredienste bygewoon het (p-

waarde 0.0090). Uit die 35 respondente wat aangedui het dat hulle baie 

betrokke is in die kerk, het 18 (51,43%) aangedui dat hulle gereeld as 

gesin ’n erediens bygewoon het, terwyl 17 (48,57%) ongereeld of nooit die 

erediens as gesin bygewoon het. Hieruit alleen kan afgelei word dat 

gereelde erediensbywoning as kind nie noodwendig ’n voorspeller van 

betrokkenheid na belydenisaflegging is nie. Uit die 23 (39,66%) wat nie 

eintlik betrokke is in die kerk nie, het 19 (82,61%) aangedui dat hulle nie 

gereeld en 4 (17,39%) dat hulle gereeld as gesin ’n erediens bygewoon 

het. Hieruit kan afgelei word dat jongmense wat nie in ’n huis grootgeword 

het waar eredienste gereeld bygewoon is nie, ’n groter geneigdheid sal hê 

om nie betrokke te wees na belydenisaflegging nie. Dit is dus duidelik dat 

die geneigdheid van onbetrokkenheid saamval met ongereelde en geen 

bywoning van eredienste as gesin.  

 

Word daar egter gekyk na die 22 respondente wat aangedui het dat hulle 

as gesin gereeld saam eredienste bygewoon het, het 18 (81,82%) 

aangedui dat hulle self ook baie betrokke is. Jongmense wat dus in ’n huis 

grootgeword het waar hulle gereeld eredienste saam bygewoon het, sal 

meer geneig wees om na belydenisaflegging betrokke te wees in die kerk. 

 

• Daar is ’n verband tussen betrokkenheid van die respondent by die kerk  

en die feit dat die respondent die eredienste self  bygewoon het voor 
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belydenisaflegging (p-waarde 0.0164). Uit die 35 wat baie betrokke is by 

die kerk, het 32 (91,43%) aangedui dat hulle gereeld en 3 (8.57%) dat 

hulle ongereeld of nooit op hulle eie ’n erediens bygewoon het voor hulle 

belydenisaflegging nie. Uit die 24 wat aangedui het dat hulle tans nie baie 

betrokke is by die kerk nie, het 8 (33,33%) aangedui dat hulle nooit of baie 

ongereeld en 16 (66,67%) dat hulle gereeld eredienste bygewoon het voor 

belydenisaflegging. Hieruit kan afgelei word dat erediensbywoning voor 

belydenisaflegging nie ’n waarborg is vir betrokkenheid na 

belydenisaflegging nie.  

 

Word daar gekyk na die 48 respondente wat aangedui het dat hulle 

gereeld eredienste bygewoon het voor hulle belydenisaflegging, dan het 

32 (66,67%) aangedui dat hulle tans baie betrokke is by die kerk. Hieruit 

kan afgelei word dat jongmense in die navorsingsgroep wat voor 

belydenisaflegging gereeld eredienste bygewoon het, meer betrokke was 

na belydenisaflegging.  

 

• Bykomende vergelykende statistieke: die gewoonte van 

betrokkenheid by die kerk en ander geloofsvormende gewoontes in 

die ouerhuis ( Vergelyk figuur 50) 

 

                   Figuur 50 

Geloofsvormende eienskappe 

in ouerhuis 

Betrokkenheid 

by kerk 

Getal % 

Pa betrokke by kerk 21 van 26 80,76 

Ma betrokke by kerk 22 van 30 73,33 

Kerk groot rol in gesin se lewens 20 van 26 76.92 
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Alhoewel die getalle weereens nie baie groot is nie, is die verbande 

beduidend. By laasgenoemde verbande is die p-waarde weereens nie 

binne die perk (kleiner as 0,05)  wat ’n besliste verband uitwys nie. In ’n 

groter steekproef behoort daar ook beslis na hierdie verbande gekyk te 

word. 

 

Wat sterk opval in bogenoemde statistiek (figuur 51) is die feit dat die 

meerderheid jongmense se betrokkenheid in die kerk neig om presies 

dieselfde te wees as die van hulle ouers.   

 

Die volgende geloofsgewoontes in die ouerhuis is uitgewys as die sterkste 

aanwysers dat jongmense na belydenisaflegging steeds betrokke sal 

wees in die kerk: 

• waar kinders saam met hulle ouers eredienste bygewoon het;  

• waar jongmense self ’n erediens bygewoon het voor  

           belydenisaflegging; 

• waar beide ouers betrokke was in die kerk; 

• waar die kerk ’n belangrike rol in die huis gespeel het. 

 

4.5.2.1 Samevattende opmerkings oor die verbande tussen geloofsge-  

                woontes na belydenisaflegging en geloofsvorming in die  

                ouerhuis 

 

Daar is beslis duidelike verbande tussen die geloofsgewoontes wat jongmense 

na belydenisaflegging beoefen en die voorkoms van daardie geloofsgewoontes 

in hulle ouerhuise tydens hulle kinderjare. Dit wil voorkom of die meerderheid 

jongmense se geloofsgewoontes neig om presies dieselfde te wees as die van 

hulle ouers.   
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Weereens is die voorkoms van geloofsgewoontes wat in ’n gesin beoefen word, 

nie ’n waarborg dat jongmense na belydenisaflegging beslis hierdie 

geloofsgewoontes sal beoefen nie, maar die statistiek wys duidelik dat die 

voorkoms van hierdie geloofsgewoontes die kanse verhoog dat jongmense ook 

hierdie geloofsgewoontes sal beoefen na belydenisaflegging. 

Die teenoorgestelde is ook waar. Die afwesigheid van geloofsgewoontes in die 

ouerhuis is ’n redelike sterk voorspeller van die afwesigheid van geloofsgewoontes 

na belydenisaflegging.   

 

4.5.3 Verbande tussen geloofsvorming en die invloed van ouers                                                             

(Vergelyk figuur 51) 

 

                  Figuur 51 

Geloofsvormende eienskappe in 

ouerhuis 

Ouers NB’ste 

invloed op geloof 

 Getal % 

Gesin lees gereeld saam Bybel   14 van 18 77,77 

Pa lees gereeld Bybel/Kinderbybel  11 van 15 73,33 

Ma lees gereeld Bybel/Kinderbybel  19 van 28 67,85 

Sien pa gereeld Bybel lees  19 van 25 76,00 

Sien ma gereeld Bybel lees   26 van 37 70,27 

Gesin bid gereeld saam  12 van 15 80,00 

Gesin gereeld saam in erediens  15 van 22 68,18 

Pa deel gereeld geloofstorie  14 van 18 77,77 

Ma deel gereeld geloofstorie  20 van 25 80,00 

 

Dit het reeds in hierdie navorsing na vore gekom dat pa en ma gesamentlik, by 

verre die grootste invloed op hulle kinders se geloof het. Vir hierdie studie is dit 
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belangrik om vas te stel wat dit is wat ouers gedoen het om so ’n groot invloed 

op hulle kinders se geloof te hê. Dit is ook belangrik om te weet hoe ouers 

gehelp kan word om ’n beduidende invloed op hulle kinders se geloof te kan 

uitoefen. In figuur 51 hierbo word die verbande aangetoon tussen die 

respondente wat aangedui het dat hulle ma’s of pa’s die grootste invloed op hulle 

geloof gehad het en geloofsvormende eienskappe in die ouerhuis.  

 

Alhoewel die getalle baie laag is, is die verbande tog beduidend. As die vraag 

gevra word oor wat ouers kan doen om ’n groot invloed op hulle kinders se 

geloof uit te oefen, dan bied bogenoemde geloofsvormende eienskappe in die 

ouerhuis in figuur 51 die antwoord. Wat hierdie inligting vir die navorser belangrik 

maak, is die feit dat vier van hierdie geloofsvormende eienskappe (die in blou 

gedruk) te make het met ’n deurleefde geloof van die ouers. Wanneer ouers nie 

maar net hulle plig nakom om die kinders “Christelik” groot te maak nie, maar self 

in ’n verhouding met Jesus Christus lewe (self Bybel lees) en daaroor met hulle 

kinders praat (hulle geloofstories deel), dan kry die ander geloofsvormende 

eienskappe dieper betekenis. Wanneer woorde met voorbeeld ondersteun word, 

dan kommunikeer dit opregtheid en egtheid. Ons kan tereg hieruit aflei dat ouers 

se voorbeeld baie belangrik is in geloofsvorming.    

 

4.6  Samevatting 

 

Aan die begin van hierdie studie (Hoofstuk 1, 1.3 ) is die stelling gemaak dat die 

afwesigheid van ouermentoraat by kinders en jongmense die rede is vir die gebrek 

aan die verstaan en uitleef van hulle geloofsidentiteit en onbetrokkenheid na 

belydenisaflegging. Met ander woorde: het ouermentoraat so ’n belangrike  invloed 

op kinders en jongmense se geloofsidentiteit, geloofsgewoontes en spesifiek hul 

betrokkenheid? Is daar ’n verband tussen die afwesigheid/aanwesigheid van 

ouermentoraat en die voorkoms van geloofsidentiteit, geloofsgewoontes en 

spesifiek hul betrokkenheid in die kerk?  
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Die antwoord op hierdie vrae wat in hierdie navorsing ontdek is, is verseker: Ja! 

Meer as twee uit elke drie jongmense wat uit huise kom waar hulle as gesin 

gereeld Bybel gelees het, waar hulle pa en ma sien Bybel lees het, waar hulle as 

gesin gereeld gebid het, waar hulle as gesin gereeld eredienste bygewoon het, 

waar hulle as gesin gereeld oor geloofsake gepraat het en waar kinders gereeld 

beide ouers se geloofstories gehoor het, het ’n verstaan van hulle geloofsidentiteit 

na belydenisaflegging en leef dit uit. 

 

Verder is meer as sewe uit elke tien jongmense wat uit huise kom waar hulle as 

gesin gereeld ’n erediens bygewoon het, wie se ouers baie betrokke is by die kerk 

en in wie se gesin die kerk ’n baie belangrike rol speel,  steeds betrokke in die kerk 

na belydenisaflegging. Dit is ook opmerklik hoeveel ander geloofsgewoontes van 

jongmense na belydenisaflegging, direk verband hou met die voorkoms of 

afwesigheid van geloofsvormende eienskappe in die ouerhuis.  

 

Daar is dus beslis ’n direkte verband tussen wat op geloofsvlak in die ouerhuis 

gebeur of nie gebeur nie en die verstaan en uitleef van geloofsidentiteit, 

geloofsgewoontes en spesifiek betrokkenheid in die kerk na belydenisaflegging. 
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Hoofstuk 5 

Gevolgtrekkings uit navorsing en moontlike strategieë en aksiestappe om 

die kerklike praktyk van die verstaan, vorming en uitlewing van 

geloofsidentiteit en betrokkenheid van jongmense positief te beïnvloed 

________________________________________________________________ 

 

5.1 Inleiding 

 

In hierdie laaste hoofstuk kom die verskillende komponente van hierdie studie 

bymekaar. Die rol van ouermentoraat in die vorming van geloofsidentiteit en 

betrokkenheid in die kerk na belydenisaflegging is in hierdie studie ondersoek. 

Die rol van ouers is binne ’n Teologiese- en Psigologiese raamwerk bespreek. In 

hierdie studie is bevestig dat ouers ’n primêre verantwoordelikheid het in beide 

identiteitsvorming (Hoofstuk 3, 3.3.3), en die vorming van ’n geloofsidentiteit 

(Hoofstuk 2, 2.3.3) by kinders en jongmense. Die studie het ook die leemte 

uitgewys dat niemand ouers leiding gee in hierdie begeleidingstaak nie (Hoofstuk 

2, 2.4.5). In die daaropvolgende empiriese navorsing is bevind dat daar beslis ’n 

verband bestaan tussen die geloofsidentiteit van jongmense na 

belydenisaflegging en geloofsontwikkeling in die ouerhuis (Hoofstuk 4, 4.5.1.1 & 

4.6). Daar is ook ’n duidelike verband  gevind tussen betrokkenheid en ander 

geloofsgewoontes van jongmense na belydenisaflegging en geloofsontwikkeling 

in die ouerhuis (Hoofstuk 4, 4.5.2.1 & 4.6). In hierdie hoofstuk gaan dit dus  

daarom om  die oorsake van die probleem te probeer omlyn en voorstelle te 

maak oor hoe hierdie oorsake uit die weg geruim kan word en verandering 

teweeggebring kan word. 

    

Die Strategiese perspektief (Hoofstuk 1, 1.4.1.3) volgens Heitink (1999:212)  en 

Pragmatiese taak (Hoofstuk 1, 1.4.2.4) in Prakties-Teologiese interpretasie 

volgens Osmer (2008:176-178), omskryf presies wat aan die einde van enige 
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navorsing behoort te gebeur. Heitink wys daarop dat die probleem gedefinieer en 

aksiestappe uitgewerk moet word oor hoe die kerklike praktyk beïnvloed kan 

word. Osmer praat van die vorming van strategieë wat die praktiese situasie op 

so ’n manier sal beïnvloed dat dit verlangde resultate kan bewerk. Dit gaan dus 

in beide benaderings oor hoe verandering teweeggebring en begelei kan word. 

Osmer som dit mooi op wanneer hy sê dat hierdie benadering probeer om ’n 

antwoord kry op die vraag: hoe kan ons hierop (die probleem, nagevorsde 

resultate, normatiewe inligting) reageer? 

 

5.2   Gevolgtrekking en bevindinge oor die rol van ouermentoraat in die   

        verstaan en uitleef van geloofsidentiteit en betrokkenheid van  

        jongmense na belydenisaflegging 

 

Die probleem van so ’n groot getal jongmense wat die kerk verlaat of totaal 

onbetrokke raak in die kerk na belydenisaflegging is baie meer kompleks as om 

net ’n enkele oorsaak daarvoor neer te pen. Die oorsaak van ’n gebrek aan 

geloofsidentiteit en onbetrokkenheid kan ook nie net op ouers geblameer word 

nie.  Tog is  in hierdie navorsing uitgewys dat ouers ’n baie pertinente rol gespeel 

het in die voorkoms/afwesigheid van ’n sterk geloofsidentiteit en die 

betrokkenheid/onbetrokkenheid van jongmense na belydenisaflegging (Hoofstuk 

4, 4.5.1, 4.5.2 & 4.5.3). Daarom kan ouermentoraat hier uitgewys word as ’n 

beduidende oorsaak vir die aanwesigheid/afwesigheid van ’n sterk 

geloofsidentiteit en betrokkenheid /onbetrokkenheid in die kerk. 

 

Daar kan dus hier duidelik tot die gevolgtrekking kom dat die hipotese wat aan 

die begin van hierdie studie geformuleer is (Hoofstuk 1, 1.3), waar is. Die 

hipotese is:  ouermentoraat en begeleiding tydens kategese jare help jongmense 

positief in die vorming van hulle geloofsidentiteit en betrokkenheid na 

belydenisaflegging. Dit kan ook negatief gestel word: ‘n Gebrek aan 
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ouermentoraat en begeleiding tydens die kind se kategesejare, is beduidend ’n  

oorsaak vir die afwesigheid van geloofsidentiteit en betrokkenheid na 

belydenisaflegging.  

 

Uit hierdie navorsing het die volgende na vore gekom: 

• twee uit elke drie jongmense wat uit huise kom waar spesifieke 

geloofsvorming plaasgevind het, het ’n duidelike verstaan van hulle  

geloofsidentiteit na belydenisaflegging en leef dit uit (Hoofstuk 4,  4.6);  

• meer as sewe uit elke tien jongmense wat uit huise kom waar spesifieke 

geloofsvorming plaasgevind het, is steeds betrokke in die kerk na 

belydenisaflegging (Hoofstuk 4,  4.6);  

 

Dit beteken dat wanneer hiérdie geloofsvorming in meer huise voorkom, dit 

daartoe sal bydra dat meer jongmense hulle geloofsidentiteit sal verstaan en uitleef 

en meer betrokke sal wees in die kerk. In hierdie hoofstuk gaan daar dus pertinent 

strategieë en aksie stappe voorgestel word oor hoe ouers ondersteun kan word in 

hulle verantwoordelikheid rondom geloofsvorming. 

 

Hier moet egter ook daarop gelet word dat die navorsing uitgewys het (Hoofstuk 4, 

4.5.1.) dat nie alle jongmense wat ’n sterk geloofsidentiteit het en wat betrokke is in 

die kerk, uit huise kom waar spesifieke geloofsvorming plaasgevind het nie. Dit is 

dus belangrik om te besef dat een uit elke drie jongmense wat ’n sterk 

geloofsidentiteit het na belydenisaflegging en drie uit elke 10 wat steeds betrokke 

in die kerk is, dit is as gevolg van die kerk se Jeugbediening en ander faktore. Alle  

Jeugbediening en kategese moet dus nie nou summier by die deur uitgegooi word 

nie. Hierdie aanpassing vra eerder dat die onderrigtaak in Jeugbediening uitgebrei 

sal word om ouers in te sluit. Hier gaan dit dus eerder om, soos Holmen (2010:37) 

dit stel, ’n twee grade aanpassing te maak wat uiteindelik ’n reuse verskil kan 

maak op die langer termyn.   
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In onderstaande aksie stappe word dus voorgestel dat kategese aanvanklik 

aangaan net soos dit is, maar dat ’n belangrike onderrigtaak  in Jeugbediening 

bygevoeg behoort te word, naamlik toerusting en begeleiding van ouers. Later kan 

daar moontlik beweeg word tot ’n proses waar ouers die verantwoordelikheid van 

onderrig mettertyd totaal kan oorneem. Dit is egter nie nou moontlik nie, aangesien 

die meerderheid ouers volgens hierdie navorsing nie uitkom by basiese 

geloofsontwikkeling nie. 

 

5.3   Hoe  om verandering  in ouermentoraat teweeg  te bring en te begelei 

 

In hierdie studie is geloofsontwikkeling, identiteitsvinding en ouermentoraat binne 

die Teologiese raamwerk van Gemeentebou, Jeugbediening en die modus van 

onderrig benader. Dit beteken dat hierdie studie eerstens gefokus het op die 

verandering van die kerklike praktyk in die toerusting en begeleiding van ouers 

en primêre versorgers om uiteindelik geloofsidentiteit en betrokkenheid van 

jongmense na belydenisaflegging te beïnvloed.   

  

In die res van hierdie hoofstuk gaan dit dus uitsluitlik oor hoe die kerklike praktyk 

binne The Reeds gemeente se Jeugbediening aangepas kan word om ouers toe 

te rus, te begelei en te ondersteun in hulle verantwoordelikheid wat die 

geloofsontwikkeling van hulle kinders betref. Hierdie inligting word egter so 

aangebied dat dit ook van toepassing gemaak kan word in ander gemeentes en 

in die kerk op ’n breër vlak, maar dit moet duidelik gestel word dat die 

navorsingsgroep te klein was om die resultate net so te gebruik as geldig vir die 

hele kerk. 
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5.4   Strategieë en aksiestappe om ouers te ondersteun in die  

         verantwoordelikheid van geloofsontwikkling van hulle kinders 

 

Volgens Christian Smith & Patricia Snell (2009: 285-286)  val die godsdienstige 

sosialiseringstaak  en geloofsontwikkeling omtrent geheel en al op die skouers 

van twee gemeenskappe: Eerstens die huisgesin waar ouers die primêre 

sosialisering doen. Tweedens die kerke, waar die hele gemeente, maar spesifiek 

toegewyde volwassenes, ’n redelike sterk invloed  op kinders en jongmense se 

geloof en lewens uitoefen. Wanneer geloofsvorming nie dáár plaasvind nie, sal 

dit volgens Smith & Snell (2009:286) – met hoë uitsondering – nêrens gebeur 

nie. 

 

In hierdie paragraaf word  ’n strategie opgestel op grond van die resultate van 

hierdie navorsing. Daar word ook aangesluit by beste praktyke wat deur ander 

navorsers,  veral John Roberto in sy publikasies ‘Faith Formation 2020’ en ‘Living 

well: Christian Practices for Everyday Life’  en Mark Holmen en Dave Teixeira  in 

hulle publikasie ‘Take it Home’ voorgestel word.  

 

5.4.1 Maak geloofsontwikkeling by die huis deel van ’n gemeente strategie  

 

Indien die resultate van hierdie navorsing ernstig opgeneem word, kan dit nie 

anders dat geloofsontwikkeling by die huis deel sal uitmaak van ’n gemeente 

strategie nie (Hoofstuk 2, 2.3.3). Dit help nie as ’n klein aantal entoesiaste in die 

Jeugbediening in koop op die belang van geloofsontwikkeling by die huis nie. Dit 

moet, binne die Gemeentebou proses, deel uitmaak van die gemeente se 

strategie – spesifiek Jeugbediening en onderrigstrategieë. Dit moet, soos 

Holmen (2010:80) daarna verwys (Hoofstuk 2, 2.3.3), ’n lens word waardeur na 

alle bedieninge gekyk word. Daar behoort in die gemeente ’n paradigmaskuif 

plaas te vind waar Jeugbediening wegbeweeg van ’n kerk-gesentreerde – huis-
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ondersteunende bediening na ’n huis-gesentreerde -  kerk-ondersteunende 

bediening. Hierdie behoort die eerste stap in die hele proses te wees. Die 

kerkraad behoort duidelik te besef dat hierdie ’n langtermyn strategie is en dit nie 

na enkele maande sommer net opskort nie.  

 

Aksiestappe:  

 

• Die kerkraad behoort op die jaarlikse beplanningsessie deeglik ingelig te 

word oor die resultate van hierdie studie en die praktiese implikasies 

daarvan indien dit geïmplementeer word en wat die gevolge kan wees 

indien dit nie geïmplementeer word nie.  

• ’n Volledige plan behoort deur die Jeugkommissie en ander bedieninge 

uitgewerk te word oor hoe hierdie paradigmaskuif impakteer op elke 

bediening.  

• Die daad moet by die woord gevoeg word dat die kerk gesinne ondersteun 

deur bemagtiging, voorsiening van hulpbronne en deur 

geloofsontwikkeling tuis te ondersteun.  

• Hier kan ook handig gebruik gemaak word van Mark de Vries (1994:29) se 

stelling dat ’n gemeente wel getalgedrewe moet wees, maar dat die regte 

getalle najaag moet word: nie hoeveel kinders en jongmense daar in ‘n 

Jeugbediening is nie, maar hoeveel jongmense begelei is en word tot 

geloofsvolwassenheid. 

 

5.4.2 Bekendmaking van navorsingsresultate  

 

Sodra die kerkraad  die besluit geneem het oor die paradigmaskuif, kan daar ’n 

hele proses binne die gemeente beplan en deurgevoer word om die 

navorsingsresultate bekend te maak (relevante inligting uit hoofstuk 2, 2.3.3 & 
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hoofstuk 4, 4.4.3-4.6). Verandering vra ’n goeie basis van kennis en motivering. 

Deur die navorsingsresultate so breed as moontlik bekend te maak word mense 

bewus gemaak van die probleem, maar ook spesifiek hoe hulle ’n bydrae kan 

lewer om hierdie probleem aan te spreek. Die resultate help ook dat ouers die 

uitkomste van hulle insette kan begin visualiseer en dien dus as ’n sterk 

motiveringsbron.  

 

Aksiestappe:  

 

• Die navorsingsresultate van hierdie studie behoort in ’n baie kompakte 

vorm op skrif gestel te word en by ’n inligtingsgeleentheid aan al die ouers  

bekendgemaak te word.  

• Tydens elke toerustingsgeleentheid behoort toepaslike inligting uit hierdie 

navorsingsresultate  gebruik te word om die boodskap tuis te bring dat 

ouers die grootste invloed op hulle kinders se geloofsontwikkeling het en 

dat wat hulle by die huis doen of nie doen nie, ’n direkte effek gaan hê op 

hulle kinders se geloofsidentiteit en betrokkenheid na belydenisaflegging.  

• Die huis is die primêre ruimte waar geloofsontwikkeling behoort plaas te 

vind. Hierdie saak kan ook Bybels verantwoord word deur deeglike studie 

van toepaslike tekste saam met ouers te doen (Hoofstuk 2, 2.4.1 & 2.4.2).  

By hierdie geleentheid behoort ook duidelik uiteengesit te word hoe die 

kerk beplan om ouers in hulle taak te ondersteun. 

     

5.4.3 Toerusting aan ouers om geestelike- en lewensmentors te wees en  

         om die huis te omskep as primêre ruimte vir geloofsontwikkeling  

 

 In hierdie studie is duidelik uitgewys (Hoofstuk 2,2.3.3 & 2.4.5) dat ouers primêre 

verhoudingsbemiddelaars is en die gesin die hermeneutiese ruimte en dat ouers 

 
 
 



 164

’n sleutelrol in die intermediêre koms van God na kinders speel. Maar gesinne is 

nie net die eindbestemming van God op pad na hierdie wêreld toe nie, maar ook 

die kweekhuis  en lanseerbasis van dissipelskap (Hoofstuk 2, 2.4.2).  Om hierdie 

rol op te neem, kom nie vanself nie en vra daarom toerusting, begeleiding en 

ondersteuning deur die gemeente.  Die gemeente kan die godsdiens 

sosialiseringsfunksie of mentorskap van ouers (Hoofstuk 2, 2.3.3) versterk 

volgens Roberto (2010:134) deur veral te fokus op ouers van kinders in die 

eerste dekade van hulle lewens. Die ander jongmense mag egter nie oor die 

hoof gesien word nie, maar vir hulle word ’n ander strategie benodig.  Ouers 

behoort bewus gemaak te word oor wat die godsdiens sosialiseringsfunksie 

behels. Relevante inligting ten opsigte van die ontwikkelingsfases en 

geloofsontwikkelingsfases van  kinders en jongmense (Hoofstuk 3, 3.2, 3.3 & 

3.4) kan aan ouers beskikbaar gestel word en gereeld na verwys word in die 

toerusting en begeleiding van ouers. Gesinne behoort aktief betrek te word by 

dissipelskap opleiding in die gemeente. In die navorsing is duidelik uitgewys 

(Hoofstuk 4, 4.5.2.) dat wanneer ouers gereeld met hulle kinders oor geloofsake 

in die huis praat, kinders meer vrymoedigheid het om gereeld met mense buite 

hulle gesinne oor geloofsake te praat. Toerusting  in gesprekvoering oor 

geloofsake binne en buite die huis behoort deel uit te maak van die 

toerustingsgeleenthede.  

 

Aksiestappe:  

 

• Tydens die bekendmaking van die navorsingsresultate kan die 

godsdienssosialiseringsfunksie van die ouer reeds aangeraak word.  

• Gereelde toerustingsessies wat die lewensfases van kinders en die 

konteks van die gemeente en ouers verdiskonteer, behoort deel uit te 

maak van die gemeente se jaarprogram. Daar behoort ’n verskil in aanpak 

te wees tussen die toerusting en begeleiding van ouers wie se kinders 

reeds in die hoërskool is en  die wat in die laerskool of nog glad nie in die 
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skool is nie. Die rede is nie net omdat kinders in die hoërskool in die 

belangrike lewensfase van adolessensie is nie, maar ook omdat 

lewensgewoontes in huise redelik sterk gevestig is teen die tyd dat kinders 

in die hoërskool kom en dat toerusting aan sulke ouers anders sal lyk as 

aan ouers met kleiner kinders. Die ander rede is dat daar oor ’n tydperk 

heen ’n nuwe manier van bediening ingefaseer gaan word en  dit van 

onder af opgebou kan word. 

• Relevante inligting ten opsigte van die verskillende lewensfases en 

geloofsontwikkelingsfases kan opgestel word (Hoofstuk 4, 4.2-4.4) en in 

elke lewensfase aan ouers beskikbaar gestel word as deel van die 

gemeentestrategie.  

•  By elke toerustingsgeleentheid behoort ouers attent gemaak te word van 

hulle godsdienssosialiseringsrol en hoe hulle prakties daaraan gestalte 

kan gee. Hier is dit van belang dat ouers reeds van baie vroeg af (selfs 

voor ouerskap) ingeskakel behoort te word by ’n omvattende 

bedieningsplan.  

 

Waarskuwing: Kategese en ander jeugprogramme kan nie net gestaak word en 

van ouers verwag word om hierdie rol onmiddellik te verstaan en oor te neem 

nie. Die gemiddelde ouer is baie gewillig, maar onkundig. Daarom behoort hulle 

hiertoe begelei te word. Voorstelle oor die wyse waarop dit kan gebeur volg in die 

volgende paragrawe. 

 

5.4.4 Toerusting  in die beoefening van die basiese fundamentele 

geloofspraktyke tuis  

 

In hierdie studie is reeds daarop gewys dat die geloofsvoorbeeld van ouers ’n 

belangrike voorspeller van kinders en jongmense se gedrag is (Hoofstuk 2, 2.3.3, 

& Hoofstuk 4, 4.5.2. & 4.5.3). Daar sal dus pertinent gefokus moet word om 

 
 
 



 166

ouers te begelei in ’n geïntegreerde geloof. Uit die navorsing is gesien dat die 

meerderheid gesinne nie gereeld geloofspraktyke beoefen nie. Ouers behoort 

dus eers bewus gemaak word oor hoe  gereelde beoefening van geloofspraktyke 

op die langer termyn ’n verskil in hulle kinders se lewens kan maak. In die 

meeste ouers se lewens is hierdie praktyke nie in plek nie. Daarom sal daar baie 

moeite gedoen moet word om hulle te help om eers hierdie praktyke deel van 

hulle eie lewens te maak en dan dit deel van hulle gesin te maak. Dit sal beslis 

moeiliker gaan in huise waar die kinders reeds tieners is, maar so ’n poging kan 

steeds vrugte afwerp. Vir ouers met jonger kinders kom dit makliker. Holmen 

(2007:83-84) lewer ’n baie belangrike bydrae wanneer hy aanbeveel dat die 

infasering van enige toerustingsgeleentheid  vir ouers juis deur die bestaande 

Jeugbediening, spesifiek kategese, en ander bedieninge gedoen kan word. Later 

word meer oor motiveringsbronne wat beslis in ag geneem behoort te word in die 

gemeentebediening gedeel. 

 

Aksiestappe:  

 

• Geloofspraktyke behoort prominensie te kry in alle toerusting binne die 

gemeente veral in die eredienste, sodat alle lidmate dit as normale praktyk 

in die lewe van ’n gelowige sal sien. 

• Bied gereeld toerustingsgeleenthede of werkswinkels aan waar gesinne 

ondersteun word om geloofspraktyke in die huis te beoefen. Fokus net op 

een geloofspraktyk op ’n keer en bied dit faserelevant (bepaal op watter 

ouderdom watter geloofspraktyk aangeleer kan word) aan. Die 

geloofspraktyke wat in hierdie studie uitgewys is (Hoofstuk 4, 4.5.3) as die 

belangrikste in geloofsvorming deur ouers is as volg: waar die gesin 

gereeld saam Bybel lees, waar beide ouers gereeld vir kinders uit die 

Bybel/ Kinderbybel lees, waar kinders beide ouers gereeld sien Bybel 

lees, waar die gesin gereeld saam bid, waar die gesin gereeld saam die 

erediens bywoon en waar beide ouers gereeld hulle geloofstorie met hulle 
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kinders deel. Voorstelle oor hoe so ’n toerustingsgeleentheid of 

werkswinkel daar uit kan sien volg in die volgende paragrawe.  

• Tydens elke opleidingsgeleentheid of werkswinkel behoort daar tyd 

ingeruim te word vir modellering, motivering en oefening en behoort almal 

iets in die hand huis toe te kry om hulle tuis aan te moedig om die praktyk 

gereeld te beoefen. 

 

5.4.5 Betrek gesinne in die verskillende van die gemeente  

  

In hierdie studie is duidelik uitgewys dat kinders en jongmense nie deel vorm van 

die verskillende bedieninge van die gemeente nie en dat generasies van mekaar 

verwyder word wanneer hulle bedien word (Hoofstuk 2, 2.3.2 & 2.3.3). 

Bedieninge behoort ruimtes te wees waar geloof en dissipelskap prakties geleer 

en uitgeleef word.  Dit behoort ook die plek te wees vir indiensopleiding waar 

vorming kan plaasvind. Dit is egter hartseer dat bedieninge vandag net deur 

volwassenes bedryf word. Gesinne kan die ideale ruimte wees waar almal saam 

diens lewer. Binne bedieninge leer verskillende generasies nie net om saam te 

dien nie, maar vind geloofsoordrag van een generasie na ’n ander plaas. 

 

Aksiestappe:  

 

• Wanneer geloofsvorming deel uitmaak van die gemeentestrategie, 

behoort die verskillende bedieninge presies uit te werk watter impak 

hierdie nuwe fokus op ouers op elke bediening het. Daar kan prakties 

beplan word hoe elke bediening geloofsontwikkeling in die ouerhuis gaan 

ondersteun en op watter wyse gesinne betrek gaan word. Toerusting  aan 

gesinne en  gesinsdeelname aan bediening behoort voorrang te geniet. 

Voorstelle in die verband word ook later bespreek. 
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• Daar behoort aktief beplan te word om verskillende generasies saam te 

laat deelneem aan diensgeleenthede binne die verskillende bedieninge. 

• Gesinne wat saam diens lewer en uitreik het ’n enorme effek op die 

geloofsontwikkeling van kinders en jongmense binne daardie gesinne. Die 

gemeente behoort geleenthede te skep waar gesinne saam kan deelneem 

aan bediening. Voorstelle in die verband word later bespreek. 

 

5.4.6 Maak die gemeente gesinsvriendelik   

 

In hierdie studie kom dit duidelik na vore dat wanneer kinders en jongmense nie 

met die gemeente kan identifiseer nie, dit noodlottige gevolge kan hê (Hoofstuk 2 

2.3.2). Smith en Snell (2009:285) wys veral op die belang van ander 

volwassenes binne ’n gemeente wanneer hulle sê dat die empiriese navorsing 

uitwys  dat dit saak maak of daar ander volwassenes in die gemeente is 

waarnatoe jongmense kan gaan vir hulp en ondersteuning.  Hierdie behoefte 

kom by alle jongmense voor of hulle deel is van die gemeente se jeuggroepe of 

nie en/of hulle ondersteunende ouers het of nie. Dit is veral in die adolessente 

lewensfase dat jongmense se behoefte aan ’n ‘significant other’, deur ander 

volwassenes in die gemeente tot vervulling kan kom.   Alle volwassenes is deur 

hulle voorbeeld en gedrag mentors vir al die kinders en jongmense van die 

gemeente. Wanneer ’n gemeente gesinsvriendelik wil wees gaan dit dus oor hoe 

daar teenoor jongmense opgetree word en/of daar ruimte gemaak word vir 

gesinne in alles wat die gemeente aanpak.. Verder sluit dit ook die inrigting van 

alle byeenkomste, die beplanning en gebruik van geboue en ander belangrike 

ondersteuning van gesinne deur die gemeente in. Dit is een ding om gesinne te 

betrek en toe te rus, maar iets totaal anders om ’n gesinsvriendelike gemeente te 

wees. 
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Aksiestappe:  

 

• Eerstens moet die gemeente gereeld bewus gemaak word van die rol wat 

hulle speel in die geloof van ander rondom hulle, hier moet veral spesifiek 

verwys word na kinders en jongmense wie se ouers nie saam met hulle 

teenwoordig is nie..  

• Almal wat leiding neem in die gemeente by enige bediening behoort 

gereeld bewus gemaak te word van hulle rol in die lewe van gesinne.  ’n 

Gereelde reflektering oor hoe die bediening seker maak dat hulle 

gesinsvriendelik is, kan hier die gewenste uitwerking bewerkstellig. 

• Daar behoort aktief beplan te word oor die wyse waarop veral die 

eredienste hierdie saak kan bevorder. Dit gaan nie net daaroor dat kinders 

betrek word in die diens nie, maar oor hoe die gemeente 

geloofsontwikkeling tuis ondersteun in die erediens en ander 

byeenkomste.  

 

5.5    Die kerk se toerusting aan en ondersteuning van ouers  

In hierdie afdeling word praktiese voorstelle aan die hand gedoen wat kan dien 

as ’n uitbreiding van die aksiestappe wat onder die strategieë bespreek is. 

 

5.5.1 Basiese ouerleiding en ondersteuning 

 

Kerke kan spesifieke mylpale en belangrike lewensoorgange identifiseer 

gedurende kinders, adolessente en jong volwassenes se lewens om geleenthede 

te identifiseer vir ouerleiding en ondersteuning. Hierdie leiding en ondersteuning 

kan op verskeie maniere bewerk word byvoorbeeld deur persoonlike kontak by 

die kerk, huisbesoeke, deur ’n telefoonoproep, e-pos of selfs werkswinkels. Hier 

kan veral spesiale aandag gegee word aan enkelouers. Dit is ook belangrik om 
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begeleiding te bied wat ouers op ’n deurlopende basis kan ondersteun binne die 

lewensfases waarin hulle kinders is. Hier kan veral gedink word aan 

voorbereiding vir ouerskap, ouerskap vir kleuters, ouerskap vir kinders, ouerskap 

vir tieners, ouerskap vir jong volwassenes en  enkelouerskap.  

   

Huisbesoek kan binne hierdie paradigma nuwe betekenis kry waar gesinne 

besoek word tydens belangrike mylpale in die kinders se lewens. So ’n besoek 

kan ’n gelukwensing wees wat aangevul kan word met inligting (dalk ’n lêer by 

die eerste besoek) oor die ontwikkelingsfase waarbinne die kind is en spesifiek 

ook die fase van geloofsontwikkeling en hoe ouers binne die spesifieke fase 

identiteitsontwikkeling en geloofsontwikkeling kan begelei (Hoofstuk 3.2, 3.3 & 

3.4). Hierby kan inligting verskaf word van hulpmiddels wat benut kan word 

tydens hierdie lewensfase van die kind.  Hierdie soort besoek kan by elke 

lewensoorgang plaasvind (bv. geboorte, begin van die kind se skoolloopbaan, 

begin van hoërskool loopbaan, matriekulasie, ens.) en relevante inligting kan 

verskaf word om ouers prakties voor te berei vir die spesifieke lewensfase.  

 

Dit is belangrik dat ouers van babas gekoppel word aan mentor-ouerpare wie se 

kinders reeds jong volwassenes is. Die geboorte van ’n baba kan ook ’n spesiale 

geleentheid wees om jong ouerpare by ’n kleingroep vir jong ouers te laat 

inskakel vir ondersteuning, aanmoediging en om te leer by mekaar.    

 

5.5.2 Toerusting en ondersteuning in en viering van mylpale 

 

Dit is belangrik dat ouers bewus gemaak word van die soort mylpale wat ’n kind 

bereik en hoe dit gevier kan word. Dit is soms net nodig om vir ’n ouer te help om 

die mylpaal te identifiseer, of aan te moedig om van mylpale geloofsmomente te 

maak binne die familie.  
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Roberto (2009:2.13) wys in sy boek: ‘Living Well: Christian Practices for 

Everyday Life’  dat daar drie soorte mylpale is wat gevier en benut kan word 

binne geloofsontwikkeling. Hierdie mylpale het betrekking op almal in die gesin: 

• Mylpale wat voorkom binne ‘n geloofsgemeenskap byvoorbeeld doop, 

doop verjaarsdag, ontvangs van eerste Bybel, om te leer om te bid, eerste 

Nagmaal, uitreike, belydenisaflegging, troue en begrafnis.  

• Mylpale wat deel vorm van gesinslede se jaarlikse lewe saam byvoorbeeld 

verjaarsdae, huweliksherdenking, moedersdag, vadersdag, matriek, 

familiefeeste, vakansies saam, roeping vir spesifieke werk ens. 

• Mylpale wat na vore kom in die gang van die lewe byvoorbeeld om ’n 

troeteldier te kry, ’n swangerskap, geboorte of aanneming, verkryging van 

’n  rybewys, die saamtreur op die verjaarsdag van ’n afgestorwe vriend of 

familielid,  die begin by ’n nuwe werk, aftrede, huisverlating na skool of 

studies, die intrek in ‘n eerste huis en die verhuising na ‘n ouetehuis. 

 

Gemeentes kan mylpale ook vier. Dit kan veral ook liturgies in die erediens 

gedoen word. Afgesien van die  doop, nagmaal en belydenisaflegging, kan ’n 

eerste Bybel op ’n sekere ouderdom in die kerk deur ouers oorhandig word.  

Gebedskussings kan gegee word om kinders aan te moedig om by hulle huise te 

bid, viering van mense wat 50 jaar en langer getroud is, persone wat die huis 

verlaat kan ’n gebedskombersies kry, ’n sleutelhouer kan gegee word vir almal 

wat ’n bestuurderslisensies kry ens. Op hierdie wyse ondersteun die kerk dit wat 

in die huis gevier word en word daar ’n geestelike dimensie gevoeg by dit wat in 

elk geval reeds gevier word. Dit is nie iets ekstra nie, maar verbind geloof aan die 

daaglikse lewe. 
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5.5.3 Toerusting en ondersteuning in die beoefening van geloofspraktyke  

 

Dit is merkwaardig watter eenvoudige beginsels toegepas kan word in 

geloofsontwikkeling. Wanneer daar na die inhoud van die vele publikasies oor 

geloofspraktyke gekyk word, dan stem dit grootliks ooreen. In hierdie paragraaf 

word eerstens stilgestaan by vier sleutels vir praktiese geloofsvorming in die 

ouerhuis. Hier word sterk aangsluit by die navorsing van John Roberto 

(2010:135-136). Gemeentes behoort ouers bewus te maak oor die eenvoud van 

hulle rol in geloofsontwikkeling. Hier kan onderstaande vier sleutels ’n handige 

riglyn vorm. Tweedesns word dan spesifiek stilgestaan by watter toerusting 

aangebied kan word en motiveringsbronne in die hele proses. 

 

5.5.3.1   Vier sleutels vir praktiese geloofsvorming in die ouerhuis 

  

• Omgeegesprekke – Ouers behoort aangemoedig te word om gereeld 

omgee gesprekke met hulle kinders te voer. Die meeste navorsing wys 

daarop dat ouers betreklik min tyd per dag saam met hulle kinders 

spandeer (Holmen 2010:27). Geloof en waardes word op ’n kragtige 

manier na die volgende generasie oorgedra deur sulke ondersteunende 

gesprekke. Deur net daagliks te luister en te reageer op die 

bekommernisse van kinders en jongmense maak dit soveel makliker om 

betekenisvol met kinders te praat oor God se liefde. Dit is ook die ideale 

manier waarop God se liefde gedemonstreer kan word. Om ouers se 

geloofstories te hoor (Hoofstuk 4, 4.5.3), het ons in hierdie navorsing 

gesien, is een van die belangrikste faktore in die beïnvloeding van kinders 

en jongmense se geloof. 

 

• Gesinstoewyding en gebed –  Bybel lees as gesin is een van die 

maniere waar daar nie net dinge oor die Bybel en Christelike tradisie 
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geleer word nie, maar waar ook geleer word om dit toe te pas in ons 

daaglikse lewens as navolgers van Jesus. Hierdie gesinstoewyding sluit  

in om saam eredienste by te woon, afsonderlik en gesamentlik voor 

slapenstyd te bid, Bybelstudie te doen, gebed voor ete, aand- en 

oggendgebede en om as individu enige tyd van die dag of nag te bid. In 

hierdie studie het ons ook duidelik gesien (Hoofstuk 4) hoe belangrik dit is 

om as gesin saam Bybel te lees, te bid en eredienste by te woon. In die 

volgende paragraaf word wenke oor gegee hoe dit prakties uitvoerbaar 

kan wees. 

 

Vyf stappe in gesinstoewyding - Faith Inkubators (www.faithink.com) 

maak ’n voorstel van vyf stappe om gesinstoewyding daaglikse sinvol te 

maak. Hulle ‘Faith 5’ verbind geloof met die huis en ouers met kinders op 

’n eenvoudige maar kragtige manier: 

Stap 1:     Deel hoogte- en laagtepunte van die dag 

Stap 2:     Lees ’n enkele vers of perikoop uit die Bybel 

Stap 3:     Bespreek hoe die spesifieke vers verband hou met die hoogte  

                 en laagtepunte wat in stap 1 met mekaar gedeel is 

Stap 4:     Bid vir mekaar se hoogte- en laagtepunte, vir die familie en die  

                 wêreld 

Stap 5:     Seën mekaar as herinnering dat ons aan God en mekaar  

                 behoort 

 

• Familierituele en tradisies – Elke gesin is daagliks besig met 

familiegewoontes, om spesiale dae te vier en om rituele wat eie aan die 

gesin is te beoefen. Hierdie praktyke kan maklik omskep word in 

geleenthede van geloofsontwikkeling. Hierdie praktyke kan verskillende 

formate aanneem soos dinge wat gebeur rondom etens-, slapens-, 
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weggaan- en terugkomtye, verjaarsdagvieringe, huweliksherdenkings en 

spesiale prestasies. Daar is reeds breedvoerig in hierdie studie (5.5.2) oor 

nog moontlikhede voorstelle aan die hand gedoen. Hierdie familie 

rituele spreek boekdele oor ’n familie se waardes, oortuigings en bevestig 

dikwels hoe hoog ’n familie hulle geloof ag. 

 

• Dienslewering deur die gesin – Die navorsing het uitgewys dat 

dienslewering ’n belangrike rol speel in die geloofsvorming van kinders en 

jongmense (Hoofstuk 2, 2.3.3 & Hoofstuk 4).  Om saam met die familie 

deel te neem aan dienslewering is ’n kragtige geleentheid om saam in die 

geloof te groei. Beide ouers en kinders het gewoonlik ’n sterker groeiende 

geloof wanneer hulle gereeld saam deelneem aan dienslewering buite 

hulle gesin. Hierdie gedagtes word later in hierdie dokument bespreek 

vanuit die oogpunt van die gemeente.  

 

5.5.3.2 Spesifieke toerusting en motivering in geloofsvaardighede van 

ouers 

 

Daar is reeds in hierdie studie (Hoofstuk 5, 5.4.4) daarop gewys dat bestaande 

bedieninge, spesifiek kategese, benut behoort te word as die ideale geleentheid 

om toerusting vir ouers aan te bied. In hierdie paragraaf gaan dit in die besonder 

oor wat aangebied kan word en motiveringsbronne in die hele proses. 

 

Mark Holmen en Dave Teixeira (2008:3,16-17) gee in hulle boek ‘Take it Home’, 

’n praktiese voorstel hoe ’n hele toerustingsprogram vir ouers daaruit kan sien. 

Hulle uitgangspunt was om vas te stel watter vaardighede ouers benodig om 

hulle kinders te begelei op hulle geloofspad. Met dit in gedagte is ’n program 

saamgestel en werkswinkels beplan. Die beginsel wat hulle gevolg het was om 

ouers een keer per jaar toe te rus om ’n spesifieke geloofspraktyk wat op hulle 
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kind/ kinders se ontwikkelingsfase van toepassing is binne hulle gesin te begin 

beoefen. Dit beteken dat ouers meer as een kind het, meer sulke 

toerustingsgeleenthede per jaar sal bywoon. By elke geleentheid word inligting 

gedeel wat soortgelyk is aan die resultate van hierdie navorsing. Elke 

toerustingsgeleentheid volg dan baie prakties en bestaan uit vyf onderdele 

naamlik: 

 

• Verduidelik dit (Bybelse beginsel oor die spesifieke geloofspraktyk);  

• Inspireer hulle (Vertel inspirerende storie of laat iemand wat die praktyk al 

lank beoefen vertel van die waarde wat die praktyk in hulle lewe het.);  

• Wys hoe dit werk ( Wys hoe hierdie praktyk prakties kan lyk.); 

• Laat hulle oefen (Elke gesin kry kans om praktyk te oefen dat dit nie vir 

hulle vreemd is wanneer hulle dit die eerste keer by die huis beoefen nie); 

• Neem dit huis toe (Daar word vir elke gesin iets huis toe gegee wat die 

beginsel opsom of verdere inligting bevat.);    

 

Holmen en Teixeira (2008:17) beveel aan dat hierdie toerusting tydens die 

gewone erediens of in kategese sal plaasvind, aangesien dit geen ekstra 

verpligting op besige programme laai nie.  Hieronder volg ’n lys van die 

toerustingsprogram wat hulle volg:   

 

• Doop (kort na geboorte) 

• Om mekaar te seën (Twee-jaar-oud) 

• Gesinstoewyding (Drie-jaar-oud) 

• My kerk (Voorskools en vier-jaar-oud) 

• Gebed (Graad 0 en Vyf-jaar-oud) 
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• Dienslewering (Graad 1) 

• Aanbidding as Familie (Graad 2) 

• My Bybel (Graad 3) 

• Ek en geld (Graad 4-5) 

• Grense vir gebruik van rekenaar (Tieners) 

• Geloofsmentorskap (Tieners) 

• Verhoudings, soene, seks en goeters (Tieners) 

• Kyk na die toekoms – gawekursus (Tieners) 

 

In plaaslike omstandighede kan bostaande geloofspraktyke goed benut word, 

maar kinders in verskillende ouderdomsgroepe sal saamgevoeg word as gevolg 

van getalle en die byeenkomste sal oor ’n langer tydperk versprei word.  

 

Die grootste uitdaging vir hierdie toerustingsgeleenthede is om ouers daarby 

betrokke te kry en veral die ouers van kinders en jongmense wat gewoonlik nie 

so betrokke is nie. Holmen en Teixeira (2008:17) dui aan dat hulle sukses syfer 

wat bywoning aan betrek deur ouers van 40 % tot 98% gestyg het toe hulle die 

toerustingsgeleentheid geskuif het om saam te val met ’n erediens of die normale 

sondagskooltyd. Om ouers te betrokke te kry en te hou sla deurlopend een van 

die grootste uitdagings bly.  Daar behoort dus ook deeglik kennis geneem te 

word van Callahan (1987:76 ev.) se bronne van motivering om ouers betrokke te 

kry en hou by hierdie toerustingsgeleenthede.  

 

Hy het in sy navorsing gevind dat daar vyf groot motiveringsbronne in gemeentes 

voorkom wat ’n goeie slaagsyfer het om dinge te laat gebeur, nuwe programme 

te implimenteer en momentum te behou. Hierdie bronne bepaal  hoe en of  

mense enigsins hulle gewig, gawes, bekwaamhede en selfs geld vir die werk en 

missie van ’n plaaslike gemeente sal aanwend. Die navorser glo dat hierdie 
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bronne net so van toepassing gemaak kan word op toerustingsprogramme vir 

ouers.   

 

Hierdie motiveringsbronne is belangrik, aangesien mense wat vasgeval het in 

lewenspatrone moeilik verander.   Die bronne wat Callahan (1987:76ev.) 

geïdentifiseer het is medelye, gemeenskap, uitdaging, redelikheid en 

commitment. Hy het in sy jongste weergawe van dieselfde publikasie hoop as 

bron bygevoeg. Twee van die vyf (of ses) bronne is gewoonlik dominant by enige 

persoon. Daar behoort dus deeglik rekening gehou te word met die 

motiveringsbronne om gesinne te mobiliseer. Hy   het verder gevind (1987:77-80) 

dat die meeste leiers en leraars deur twee van die laaste drie gemotiveer word 

en lidmate gewoonlik deur die eerste twee. Wanneer die leierskap uitdaging en 

redelikheid of commitment as dominante motiveringsbronne het en die ouers 

medelye en gemeenskap, is enige ondersteuning en opleiding gedoem tot 

mislukking.  

 

5.5.4. Toerusting en ondersteuning in dienslewering en uitreik 

 

Dienslewering, volgens hierdie navorsing, is een van die belangrike ruimtes waar 

geloof gevorm en uitgedaag kan word (Hoofstuk 4 en 5). Gemeentes behoort 

daarom  ’n verskeidenheid diensgeleenthede vir families te bied wat kan inpas by 

verskillende lewensfases van kinders en wat verskillende vlakke van commitment 

vra vir beginners tot mense wat al baie lank betrokke is by dienslewering. 

Dienslewering kan binne die gemeente in die verskillende  bedieninge geskied of 

deur bedieninge buite die gemeente. Diensgeleenthede buite die gemeente 

behoort ook ruimte te bied om plaaslik, nasionaal of internasionaal betrokke te 

wees. Plaaslike projekte is gewoonlik korter van duur (’n paar uur of ’n dag lank); 

korttermyn uitreike is gewoonlik bietjie langer (twee tot vyf dae wat gewoonlik ’n 

oorslaap op die plek van dienslewering insluit); langtermyn uitreike is gewoonlik 

ten minste ’n week lank en is vir families wat gereed is vir ’n groter commitment. 
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By enige diensprojek is volhoubaarheid die maatstaf. Daar behoort ook 

deurlopende projekte vir gesinne te wees waarby hulle op eie tyd kan deelneem. 

Afhangende van die grootte van die gemeente behoort daar ten minste twee 

diensprojekte per jaar te wees waarby soveel as moontlik mense betrek kan 

word. 

 

Wanneer   gemeentes ’n diens- of uitreikgeleentheid beplan, behoort daar seker 

gemaak te word dat  daar (1) altyd ’n leerkomponent ingebou word om seker te 

maak almal verstaan die saak waaroor dit gaan; (2) Daar behoort ook ’n 

ontdekking uit die Bybel gemaak te word om ’n geloofsperspektief te kry op wat 

gedoen gaan word; (3) Die toerusting behoort ook altyd  vaardighede vir 

dienslewering of uitreik te ontwikkel; (4) Aan die einde van elke uitreik of 

dienslewering projek is dit belangrik dat daar gereflekteer word oor die projek en 

veral gevra word waar God teenwoordig was in hierdie dienslewering of uitreik. 

 

5.5.5 Verhoogde ouerbetrokkenheid in die gemeente 

 

Elke gemeente behoort volgens hierdie navorsing (Hoofstuk 1 en 5) en  Roberto 

(2010:138) bevestig dit, ouerbetrokkenheid te verhoog indien daar enige 

verandering by kinders en jongmense in die toekoms gesien wil word. Die kerk 

kan dit doen deur programme te ontwikkel wat gesinne voorberei en toerus om 

op ’n betekenisvolle wyse deel te neem aan die lewe in die gemeenskap 

waarbinne  elke dag geleef word.  

 

’n Verdere manier waarop betrokkenheid verhoog kan word, is om die inhoud van 

verskillende leerinhoude binne die gemeente te sinkroniseer, sodat almal op 

dieselfde bladsy is deur byvoorbeeld almal (die verskillende dienste, 

jeugprogramme, kategese ens.)  uit dieselfde teks te laat lees. Die vorming van 
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’n kenmerkende Christelike identiteit word veral bewerk deur gesamentlike 

deelname aan die missie en geloofspraktyke van die gemeente. 

 

5.5.6 Opstel van ’n gesinsgroeiplan  

 

Gemeentes behoort gesinne meer doelgerig, aktief en deelnemend te betrek in 

leerervarings, geloofsgroei en deelname in die  kerklike lewe deur gesinne  ’n 

jaarlikse multidimensionele geloofsgroeiplan te laat opstel. Die groeiplan kan ’n 

mengsel wees van aktiwiteite waar die gesin as geheel of waar ’n ouer saam met 

’n kind afsonderlik of ’n individu uit ’n gesin kan deelneem.  Gesinne kan of 

gereeld op hulle eie of saam met ander gesinne leerervarings met mekaar 

bespreek en reflekteer hoe dit hulle lewens geraak het. Gesinne stel hierdie 

groeiplan saam uit ’n lys van groei aktiwiteite wat die gemeente beplan om aan te 

bied gedurende die jaar wat voorlê met die oog op geestelike groei vir gesinne. 

Hierdie groeiplan dien as ’n commitment waar die gesinne in die gemeente hulle 

verbind tot geestelike groei en deelname. Die lys van groei aktiwiteite kan die 

volgende insluit:  

 

• Gereelde deelname aan die Sondag eredienste  

• Deelname aan belangrike kerkjaar feeste en vierings soos Advent, 

Kersfees, Paasfees, Pinkster, ens. 

• Deelname aan die maandelikse toerustingsprogramme vir ouers en 

kinders.  

• Deelname aan ten minste twee diensprojekte of uitreike gedurende die 

jaar. 

• Deelname aan die jaarlikse retreat. 

• Deelname aan geloofspraktyke by die huis soos om gereeld Bybel te lees, 

te bid, oor geloofsake te praat en gereeld rituele te vier. 
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Hierdie familie-groeiplan kan op een of twee Sondae vroeg in die jaar in die 

erediens as ’n soort offergawe na vore gebring word wat ook as ’n 

toewydingsgeleentheid benut kan word.  

 

5.5.7    Beskikbaarstelling van bronne 

 

Gemeentes behoort ‘n verskeidenheid van hulpmiddels – gedruk, audio, video en 

webwerwe – aan gesinne beskikbaar stel om hulle te help met hulle 

verantwoordelikheid rondom geloofsontwikkeling en die beoefening van 

geloofspraktyke. Hierdie hulpmiddels kan ook insluit inligting oor lewensfases, 

maniere om rituele en kerklike feeste te vier, hoe om gesinstoewydingsmomente 

spesiaal te maak in die huis, hoe om deel te neem en betrokke te raak by 

dienslewering en enige ander nuttige hulpmiddels wat bekom kan word. Gebruik 

die gemeente se webwerf en verwysings na webwerwe om gereeld nuwe 

hulpbronne beskikbaar te stel.  

 

5.6 Leierskap om verandering te fasiliteer 

 

Wanneer hierdie proses van verandering binne die gemeente geïmplementeer 

word, behoort ’n kombinasie van al drie leierskapstyle, (Hoofstuk 1, 1.2.4) soos 

wat Osmer (2008:176-177 &183-207) dit weergee, gebruik te word. Wanneer die 

gemeente begelei word om ’n paradigmaskuif te maak om ’n huis - gesentreerde 

-  kerk - ondersteunende gemeente te word, sal transformerende leierskap nodig 

wees. Wanneer ouers toegerus word om hulle verantwoordelikheid van 

geloofsontwikkeling op te neem sal transaksionele leierskap veral nodig wees.  

Deurlopend sal taak-bevoegdheid en nederigheid die onderbou van die hele 

proses moet wees om sodoende vertroue te behou. 
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5.7     Opsomming  

 

Hierdie studie is begin deur te verwys na die krisis in die kerk en in die NG 

Gemeente The Reeds in die besonder, waar jongmense na belydenisaflegging 

oënskynlik nie ‘n vaste geloofsidentiteit het nie en nie betrokke is nie. Die 

hipotese wat vir hierdie studie gekies is en wat ook die invalshoek bepaal het, 

was: ouermentoraat en begeleiding tydens kategese jare help jongmense positief 

in die vorming, verstaan en uitleef van hulle geloofsidentiteit en betrokkenheid 

van jongmense na belydenisaflegging. Dit is ook negatief gestel: ‘n gebrek aan 

ouermentoraat en begeleiding tydens die kind se kategese jare, is die oorsaak vir 

die afwesigheid van die vorming, verstaan en uitleef van geloofsidentiteit en die 

betrokkenheid van jongmense na belydenisaflegging.  

 

Vanuit Gemeentebou is hierdie hipotese Teologies, Psigologies en empiries 

ondersoek. Die gevolgtrekking waartoe in hierdie studie gekom is, is dat die 

hipotese beslis waar is. Hierdie studie het  duidelik uitgewys dat twee uit elke drie 

jongmense wat uit huise kom waar spesifieke geloofsvorming plaasgevind het,  

’n vaste geloofsidentiteit het, dit verstaan en uitleef na belydenisaflegging  en dat 

meer as sewe uit elke tien jongmense wat uit huise kom waar spesifieke 

geloofsvorming plaasgevind het,  steeds betrokke is in die kerk na 

belydenisaflegging.   

 

In hierdie studie is ook uitgewys dat ouers by verre die grootste invloed op 

kinders en jongmense se geloof uitoefen. Verder  is bevind dat ouers, wat die 

primêre rolspelers naas die kerk in kinders en jongmense se godsdienstige 

sosialisering en identiteitsvorming is, byna geen toerusting van die kerk ontvang 

om hierdie verantwoordelikhede van ouermentoraat op te neem nie. Die feit dat 

jongmense se geloof en betrokkenheid neig om ouers se patroon van geloof en 
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betrokkenheid te weerspieël, vra dus dringende en besliste aanpassing in die 

kerk se Jeugbediening. 

 

Nog ’n betekenisvolle bevinding is dat daar oor etlike dekades heen ’n skuif in die 

verantwoordelikheid rondom geloofsontwikkeling weg van ouers na die kerk 

plaasgevind het. Hierdie feit het gemaak dat gemeentes, uit nood en met goeie 

bedoeling, ouers stelselmatig uitgeskuif het in hulle Jeugbediening, wat tot die 

aflaai-kultuur aanleiding gegee het.  Daar sal dus radikale skuiwe 

(paradigmaskuiwe) moet plaasvind, as ons enigsins ’n volgende generasie wil hê 

wat hulle geloofsidentiteit verstaan, uitleef en steeds betrokke is in die kerk. 

 

Om hierdie situasie om te keer is strategieë beplan en aksiestappe voorgestel 

om die gemeente The Reeds en die NG Kerk te help om  ’n paradigmaskuif te 

maak in ons Jeugbediening om weg te beweeg van ’n kerk-gesentreerde – huis-

ondersteunende bediening na ’n huis-gesentreerde, kerk-ondersteunende 

bediening. Hierdie skuif behoort ’n langtermyn pad in te lei en behoort gelyktydig 

plaas te vind met ’n terugskuif van die verantwoordelikheid van  

geloofsontwikkeling na die ouers as die persone wat primêr verantwoordelik is vir 

geloofsontwikkeling. Hierdie proses behoort ingefaseer te word oor ’n langer 

tydperk. 

 

Hierdie stappe mag egter nie plaasvind sonder om die onderrig taak van die kerk 

uit te brei om nie net op kinders te fokus tydens hulle kategese jare nie, maar om 

ook ouers daarby in te sluit. Ouers behoort toegerus en ondersteun te word om 

hulle rol as primêre geloofsontwikkelaars weer op te neem.   

 

Die navorser glo en vertrou dat hierdie navorsing daartoe sal bydra dat meer 

jongmense ’n vaste geloofsidentiteit sal hê, dit sal verstaan en uitleef  en dat 

hulle, na belydenisaflegging, steeds betrokke sal bly in die kerk.   
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