
Deel IIIDie taak van die kerk in die ligvan die menslike behoeftes
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Inleiding tot deel drieHierdie is die kortste deel van hierdie studie omdat die taak om 'n volledigeteorie van die praktyk daar te stel op die skouers van die Praktiese Teologierus. Daar is egter sistematies-teologiese voorveronderstellinge in die Prak-tiese Teologie. Die inhoud van die boodskap wat gekomminikeer moet worden die gemeenskap wat tot stand gebring moet word bly nog binne die skopusvan die sistematiese teologie.Daar is meermale in die gesprek oor die kerklike bediening sprake van rele-vante bediening of van holistiese bediening. In hierdie deel gaan ek poog omdie betekenis van hierdie begrippe in die lig van die voorafgaande gevolgtrek-king te formuleer. Ek gaan betoog dat daar 'n verskil is tussen 'n holistieseen 'n komprehensiewe benadering tot die Christelike bediening en dat daar'n onderskeid is tussen retoriese relevansie en antropologiese relevansie. Ekgaan die bespreking met enkele gevallestudies toelig.
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Hoofstuk 10Benaderings tot die kerklikebedieningSamevatting. Die relevansie van die kerk se bediening betekendat die kerk hom rig op die ware behoeftes van iemand maarop so 'n manier dat dit aansluiting vind by daardie persoon sebegeerte. Daar bestaan dus 'n onderskeid tussen fundamenteleen retoriese relevansie. Slegs waar daar aan albei voldoen word,is die kerk relevant. Die kerklike bediening is gerig op die mens ingeheel. Holisme verskil van komprehensiwiteit daarin dat holismeook gerig is op dit wat die geheel integreer. Die bediening van dieevangelie is gerig op die vernuwing van 'n persoon se identiteit ensó op haar hele lewe en al haar behoeftes.In vele aspekte van die kerklike bediening is daar oproepe vir, en aansprakevan, 'n meer behoefte-gedrewe, relevante of holistiese benadering. Dat diekerk die mense wat hy bedien of moet bereik se behoeftes moet aanspreek,word by vele as vanselfsprekend aanvaar. Vanuit die sistematiese teologieontstaan die vraag na wat die presiese inhoud van so 'n behoefte-gedrewebediening presies is. Die onderskeid tussen behoefte, begeerte en vraag asookdié tussen behoefte, vervuller en fasiliteerder wat in die voorafgaande tweedele as belangrike onderskeidinge aangetoon is, sal weer hier ter sprake moetkom. As die taak van die sistematiese teologie is om die kerk te toets aan syeie basis1, sal die sistmaties-teologiese bevindinge wat in hoofstuk 9 gemaak1Soos Barth se de�nisie inderdaad lui. My eie formulering beklemtoon die samehan-334
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10.1. DIE BETEKENIS VAN DIE TERM RELEVANT. 335is, hier gebruik moet word om die aanspraak op, en oproep tot, behoefte-georiënteerde bediening mee te toets. Daardie bevinding kom neer op dievolgende:
• Die mens het God nodig as grond en as doel van sy bestaan
• Die mens aktualiseer sy behoeftes in 'n verhouding van gee en ontvangsaam met sy medemens
• Die bevrediging van behoeftes het 'n sto�ike basisWaar die kerk daarop aanspraak maak om op mense se behoeftes gerig te weesfunksioneer die bevindinge van hoofstuk 9 as kriteria waardeur die praktykvan die kerk aan sy eie basis getoets kan word.Twee van die terme wat populêr is om die ideaal vir die kerk se bedieningte beskryf is relevant en holisties2. Ek ondersoek vervolgens wat hierdie termein die lig van die resultate soos gegee in hoofstuk 9 moontlik kan beteken.10.1 Die betekenis van die term relevant.Die basiese probleem wat rondom die gebruik van hierdie term ontstaan, isdie probleem van die subjek. In terme waarvan moet die kerk se bedieningrelevant wees? As met relevant bedoel word dat die kerk se bediening moetwees soos 'n sekere persoon dit sou verkies verdwyn die profetiese stem vandie kerk totaal. Bekering is vir die sondaar irrelevant. Dit wat die kerk gloiemand nodig het en wat daardie persoon self voel is relevant vir haar lewe ismeermale nie dieselfde nie. Daarmee is die probleem van die begrip relevansieaangedui.Die onderskeid wat deur die loop van hierdie studie tussen behoeftes enbegeerte gemaak is kan hier weer met vrug gemaak word. Die leser salonthou dat die onderskeid nie 'n teëstelling tussen behoefte en begeerte isnie. Begeerte is die subjektiewe en gefokuste vorm van behoefte. 'n Behoefteword kenbaar in 'n begeerte of, by aanhoudende deprivasie, in een of anderpatologie. Die behoefte gaan egter nie in die begeerte op nie, en begeertegende artikulasie en leiding oor die praktyk as twee momente. By Barth is dit een taak.In hierdie geval gaan dit oor die samehang van geloof en praktyk. Sien bespreking oor dietaak van die sistematiese teologie vanaf bladsy 3 tot 15.2Soos onlangs deur Greyvenstein (2004).
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336 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGmag self misplaas wees, d.w.s. gerig op iets wat nie die behoefte bevredignie. Die belyning tussen behoefte en begeerte mag van 'n sekere gehalte wees,maar begeerte bly die subjektiewe kant van behoefte: dus is die relevansievan die kerk se bediening aan iemand in die eerste plek 'n saak van begeerte.Relevant hou dus in die eerste plek verband met iets wat iemand sal begeer.Dit is 'n e�ens onverwagte konklusie, maar as behoefte net in die begeertekenbaar is, is geen ander een moontlik nie.Daar is egter baie dinge wat mense begeer. Daar is natuurlik 'n vraag virgodsdienstige goedere en dienste. Die godsdiensmark is na alle aanduidingsook nie klein nie. In die lig van die resultate van hoofstuk 6 is die kerk serol sekerlik nie om op mense se begeertes te reageer op die manier waarop 'nvervaardiger van goedere dit doen nie. Die kerk glo mense het God nodig, datdie kerk self die draer is van die waarheid oor God is, en dat daardie waarheiden lewe in Jesus van Nasaret geopenbaar is en in 'n gesaghebbende vormoorgedra word3 en daarom dat geen mens die reg het om hom van die warekerk af te skei nie. Die kerk gee dus voor dat sy weet wat mense werklik nodighet, naamlik God. Die hoorders van die evangelie beleef hulle gewaarwordingvan wat hulle nodig het as begeerte, motivering en pyn. Daardie begeerte isnatuurlik die voorwerp van redelik drastiese veranderinge deur die loop van'n mens se lewe.In die situasie waarin die kerk se boodskap oor God nie die gewensteinvloed op mense uitoefen nie - wat bykans altyd is - kom die oproep aandié aan die stuur van die kerklike bediening dat die boodskap van die kerkrelevant vir sy hoorders moet wees. Die oproep kom uit twee oorde: Dié watdie kerk om 'n ander rede wil gebruik4 en dié wat aan die saak waarvoor diekerk staan, naamlik die koninkryk van God, glo. Die eerste groep gaan onsnie hier aan nie. Al wat nodig is om te sê is dat só 'n beskouing van relevansiespruit uit 'n ander behoefte-beskouing waar die mens se grootste en diepstebehoeftes kennelik nie is om met God in verhouding te staan nie - ten minstenie God soos in die Christelike geloof bely nie. Die tweede gaan ons wel aan.Daardie groep glo dat die kerk die gemeenskap is, en die boodskap dra watmense werklik nodig het. Die kerk is eintlik meer as net die boodskapper,3Sien die bespreking by 6.2.3 op bladsy 204.4Die onlangse gesprek in die Afrikaanse pers, spesi�ek die bydrae van die redakteur vanDie vrye Afrikaan toon dat daar verskillende waarderings vir die rol van die kerk is. Dieeen gaan oor die kerk as middel tot 'n ander doel (bv. die saambind van die Afrikaner-gemeenskap. So die redakteur) en die ander (bv. die brief van J C Pauw) oor die kerk asdoel op sigself as liggaam van Christus wat werklik kosmiese betekenis het.
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10.1. DIE BETEKENIS VAN DIE TERM RELEVANT. 337as liggaam van Christus en woonplek van die Gees is die kerk die begin vandie vernuwing van die wêreld. Die probleem van relevansie is die probleemvan die mispassing tussen wat die kerk glo mense nodig het, en wat hulleself as hulle eie begeerte ken. Die kerk is nie bereid om die inhoud van haarboodskap te verander nie - Jesus Christus is gister en vandag dieselfde totin ewigheid. Wat wel kan verander is die kerk se vormgewing aan die inhoudvan die boodskap. Die probleem van relevansie is dus die probleem van diehermeneutiek.Mense luister egter net waar hulle meen iets gaan hulle aan. Ek is vanmening - en daar bestaan stawende getuienis5 - dat 'n mens nie iets kan waar-neem wat jou op geen manier aangaan nie. Om daardie rede het ek aangeduidat relevansie in die eerste plek oor begeerte gaan. Dit is omdat begeerte diesubjektiewe verskyning van behoefte is. Begeerte is die toegangspoort totbehoefte. Die ander toegangspoort is pyn.Relevansie gaan oor die passing van begeerte op behoefte. Om die evan-gelie relevant aan te bied beteken om dit wat iemand werklik nodig het opso 'n wyse beskikbaar te stel dat daardie persoon dit sal begeer. Tussenbegeerte en behoefte staan natuurlik die konkrete vervuller en die konkretefasiliteerders. Daar is reeds in hierdie studie daarop gewys dat vervulling vanenige behoefte afhang van die persoon se vermoë en die e�ektiwiteit van diefasiliteerder6. Die kerk se bediening is 'n konkrete vervuller7. Die middelewat die kerk gebruik is fasiliteerders vir die inhoud daarvan, wat die vervul-ler self is8. Die persoon se eie vermoë tot begrip, geloof 9 en deelname ismedebepalend vir die e�ektiwiteit van die vervuller.Met die voorafgaande in gedagte kan gesê word dat die kerk op twee5Verelyk byvoorbeeld MClelland se eksperimentele studies oor homoseksualiteit en dievermoë om sekere stimuli waar te neem. (MClelland 1987:63)6Sien die bespreking van vaardigheid as voorvereiste vir behoefte-bevrediging by 8.2.2op bladsy 299.7Sien die de�nisies vir hierdie terme op bladsy 292.8In Max-Neef se terme is 'n tradisie, geloof of ideologie 'n vervuller as wyse van het. 'nMens kan geloof, hoop en liefde almal as wyses van wees of doen of beskou. Die kerk asgemeenskap is 'n vervuller wat mens het.9Die bekende Nederlandse psigiater Henrius Rümke het 1939 'n publikasie onder dietitel Karakter en aanleg in verband met ongeloof die lig laat sien waarin ongeloof as 'npsigiese defek behandel is. Hy beskryf 'n vorme van religiositeit op 'n skaal wat wisselvan die mees basiese belewenis van die sinvolheid van die wêreld tot oorgawe aan diepersoonlike oergrond van alle dinge. Elke vlak vereis groter vermoë tot integrasie. Siendie bespreking by (van den Berg 1970:179)
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338 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGmaniere irrelevant kan wees: Deur mispassing van die konkrete vervuller opdie behoefte en deur mispassing van die konkrete vervuller op die begeertesvan die gehoor. Laasgenoemde beteken dat hetsy die kerk swak fasiliteerdersgebruik, of die ontvanger van die boodskap 'n lae vermoë tot die benuttingvan die konkrete vervuller het. Ek noem die eerste geval fundamentele irre-levansie en die tweede retoriese irrelevansie.Fundamentele irrelevansie is as die kerk se boodskap nie waar is nie. Asdie kerk se boodskap onwaar is, is enige bevrediging van menslike behoefteswat deur die kerk as gemeenskap bemiddel word bloot toevallig en van geenbesondere gehalte nie. Dan geld dit dat elkeen sy geloof of ongeloof na sy sinkan kies en maar moet sien tot watter mate dit bevrediging bied.Fundamentele irrelevansie geld ook waar die evangelie waar is, maar niedeur die kerk verkondig word nie. Indien God Jesus uit die dood opgewekhet - soos Christene glo wel die geval is - dan het dit sekere implikasiesvir alle mense. As die kerk nie konsekwent met daardie feit optree nie, isdie kerk fundamenteel irrelevant omdat dit nie belyn is met dit wat menseten diepste nodig het nie10. Waar die kerk ontrou is aan haar identiteit envasgevang word in 'n newesaak, self 'n positiewe saak soos 'n sekere kultuurof volk of samelewingsvorm of ideaal, raak dit in terme van sy eie basisfundamenteel irrelevant. Die kultuur-Christendom is 'n goeie voorbeeld vandie spanning tussen fundamentele relevansie en retoriese relevansie. Juis diepopulêre aandrag van die kultuur verlei of dwing die kerk om relevant (in dieretoriese sin) te wees deur sigself só te belyn met die ideale van die samelewingof groep dat die kerk inkonsekwent met haar eie basis optreeEk stel die volgende matriks voor om die verband tussen behoefte enbegeerte te gebruik om die betekenis van relevansie mee te verduidelik.
10Barth se de�nisie van die taak van die dogmatiek, waarna by herhaling verwys is enwat op bladsy 3 bespreek is, is weereens hier ter sprake. By hom moet die teologie diekerk toets aan sy eie basis. Konsekwentheid met wat die kerk self sê sy basis is, is hier tersprake. Die basis mag reg wees, maar die kerk se optrede inkonsekwent met daardie basis.Die gevolg is fundamentele irrelevansie.
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10.1. DIE BETEKENIS VAN DIE TERM RELEVANT. 339Relevant IrrelevantBegeerte Stem ooreen methoorder vermoë.Stem ooreen en een ofmeer motiverende ka-tegorie van hoorder
Swak belyn met hoor-der se vermoë.Swak belyn met hoor-der se motiveerdersBehoefte Stem ooreen metfundamentelemenslike behoeftes Swak passing opfundamentele menslikebehoeftesDaar is altyd 'n verhouding tussen die begeerte-kant van hierdie matriksen die behoefte-kant maar die kriteria aan elke kant van die matriks verskil.Die kriteria vir die begeerte-kant hou verband met die persoon se vermoëen huidige motiveerders. In terme van die kerugma: 'n persoon moet kanverstaan en wil hoor. Waar daar geen ooreenstemming met enige huidigemotiveerder by 'n persoon is nie, is geen aandag moontlik nie. Die ondersoekna die konkrete kommunikasie-wyses wat mense gebruik en die dinge wathulle motiveer is die taak van die Praktiese Teologie.Aan die behoefte-kant van die matriks is die vraag na die waarheid aandie orde. Die vraag is hier na die ooreenstemming met dit wat die kerkverkondig en as gemeenskap is, en dit wat mense in die �nale instansie nodighet. Die vraag is dus of dit wat die kerk sê 'n mens se behoefte is inderdaadso is. Hierdie studie is 'n poging om die buitelyne van die formulering van 'nChristelike behoefteleer daar te stel deur 'n metode waar die konsekwensiesvan dit wat Christene vir waar hou deurgevoer word en waar populêre teorieëse kompeterende aansprake getoets word. Hierdie vraag bly die taak van diesistematiese teologie.Dit volg hieruit dat onder 'n homogene groep mense, die volgende soortebedienings in hierdie terme moontlik is:1. Irrelevant vir behoefte en begeerte. Niemand stel belang nieen dit baat niemand niks. So 'n gemeenskap is 'n neurotiese vervulleren lidmaatskap daarvan is selfvernietigend. Kultusse tel onder hierdiekategorie omdat dwang so 'n groot rol speel. Selfs die wat daar is wilnie werklik daar wees nie.2. Irrelevant vir behoefte en relevant vir begeerte. Dit is
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340 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGdit wat mense wil hê, maar dis nie goed vir hulle nie. So 'n kerklikebediening is waar die kerk meegesleur raak deur populêre doelwitte totdie punt waar sy haar identiteit versaak en dus nie meer aan mense dieevangelie kan bring wat die eintlike behoefte van mense aanspreek nie.Dit is die gevaar van alle vorme van kultuur-Christendom, staatskerkeof volkskerke. Fundamentalisme tel ook hieronder. Tillih wys op hier-die verskynsel waar hy in sy Systemati Theology sê: �The fat thatfundamentalist ideas are eagerly grasped in a period of personal andommunal disintegration does not prove their theologial validity, justas the suess of a liberal theology in periods of personal or ommunalintegration is no erti�ation of its truth.� (Tillih 1951:4)3. Relevant vir behoefte maar irrelevant vir begeerte. Inhierdie geval beleef die lidmate van die kerk die progressiewe genesingvan hulle lewens. Hulle groei in geloof, hoop en liefde en beleef waremedemenslikheid. Hulle kan egter nie na ander mense toe deurdringnie omdat ander hulle óf nie kan verstaan nie óf nie belangstel om vanhierdie groep deel te word nie.4. Relevant vir behoefte en begeerte. Hier is die kerk in staatom die boodskap en lewe wat in sy lidmate se lewens genesing en vruggebring het ook met ander te deel sodat die hulle deel word van diekerk as gemeenskap. Die kerk slaag daarin om verstaanbaar te weesen om 'n haalbare en volhoubare lewenstyl voor te hou en om mensedaarin in te lyf. Die kerk slaag daarin om dit wat mense motiveer tegebruik om hulle aandag genoegsaam te verkry dat die ideale van dieChristelike geloof vir hulle 'n selfstandige motivering word.Dit is duidelik dat die kerk streef na die laasgenoemde senario.Ter wille van die eenvoud van die bespreking hierbo is daar meermaleverwys na die kerk se kerugmatiese funksie. Die kerk verkondig. Die ant-woord op verkondiging is geloof. Die kerk is egter 'n lewende gemeenskap.Dit is juis as gemeenskap wat die kerk vir mense se behoeftes relevant moetwees. Dit is omdat die medemens die medium van alle behoefte-vervulling is.Eintlik is dit verkeerd om te sê die kerk se boodskap moet relevant vir mensese behoeftes wees - die kerk moet relevant wees. Vanaf 9.2.1 op bladsy 309het ons geredeneer dat die mens se eintlike grond en doel God is, dat dieverhouding tot die medemens die medium is waarin alle behoeftes bevredigword en dat alles 'n sto�ike basis het. Die kerk is dié medemenslike instelling
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10.2. DIE BETEKENIS VAN DIE TERM HOLISTIES. 341wat die verhouding met God as ons grond en doel bemiddel. Op die manieris die kerk eintlik self die konkrete vervuller.10.2 Die betekenis van die term holisties.Saam met die oproepe wat uitgaan dat die kerk relevant moet wees - watsoos ons gesien het, meer as een ding kan beteken - is daar oproepe omen aansprake van holistiese kerklike bediening. Dit is altyd moeilik om diepresiese inhoud van populêre uitsprake te begryp, maar ek kom onder dieindruk dat met holisties die gebruikers in die populêre omgang bedoel datdie kerk aan liggaam en siel moet aandag gee11.Afhangende van die onderliggende behoefte-antropologie het die term ho-listies verskillende betekenisse. Waar 'n hiërargie van behoeftes aanvaarword, beteken holistiese bediening dat aan die volledige reeks van mensese behoeftes een na die ander aandag gegee word. Ek noem so 'n benaderingnie holisties nie maar komprehensief. Holisties beteken dat die element watdie ander dele integreer voorrang kry. As die siel die vorm van die liggaamis, soos vele teoloë, sedert Aquinas se oorname van die konsep van Aristote-les leer, is 'n holistiese benadering gerig op die verandering van die siel. Ekprobeer om terme soos liggaam en siel spaarsamig te gebruik. In terme vanbehoeftes dus: 'n holistiese benadering is op die integrerende behoeftes gerig.Twee historiese voorbeelde kan die onderskeid tussen holisme en kompre-hensiwiteit toelig.Die behoefte-antropologie agter die NG Kerk se antwoord aan die Refor-med Churh in Ameria oor die NG Kerk se ondersteuning van apartheidwat W.A. Landman in sy hoedanigheid as sriba sinodi en direkteur van dieinformasie buro van die NG Kerk in die Kaapprovinsie in 1968 geskryf hetis 'n goeie voorbeeld van die skadelike uitkoms van 'n implisiete behoeftehiërargie (Landman 1968). Die begeleidende brief wat die besluit van dieReformed Churh in Ameria aan die NG Sendingkerk vergesel het stel diemain onern van die Amerikaanse kerk as �the poliies within South Afriawhih deny basi rights and freedoms to the vast majority of people in thatountry.� (Landman 1968:11) 'n Groot deel van Landman se retoriese strate-11Bosh (1991:410) verwys na die teenstelling tussen die evangeliese en ekumeniese be-wegings in die internasionale kerk in die middel van die vorige eeu. E�ens eenvoudig gestelwas die evangelieses maar georiënteer op die redding van siele en die ekumenieses meer opdie bewaring van liggame. Daardie teenstelling het intussen redelik opgelos.
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342 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGgie is om die situasie van swart mense in Suid-Afrika te vergelyk met dié vanmense elders in Afrika. Landman vergelyk toegang tot skole en hospitale as-ook ekonomiese lewenstandaard en vind dat dat swart mense in Suid-Afrikain hierdie terme beter af was as die meerderheid mense elders in Afrika (Land-man 1968:23-26). Landman se feite is bes moontlik reg. Hy verduidelik laterdat die kerk die staat gemaan het om 'n beleid van afsonderlike ontwikke-ling toe te pas as die enigste haalbare wyse waarop daar aan swart mensese eise om menseregte reg kan geskied. Afsonderlike ontwikkeling is vol-gens Landman a aalerated evolutionary proess (1968:32) waardeur swartmense onder blanke beheer sal uitgroei. Die evolusionêre proses wat Land-man voorsien hou in dat daar aan twee sake aandag gegee word: Die eerste is�pressing on as expeditiously as possible with advanement projets for theunder-developed peoples. . . � en �Making progressive adaptations in the typeof laws and praties mentioned in paragraph 10� (Landman 1968:33). Daar-die laws and praties sluit instromingsbeheer, aparte openbare fasiliteite enbeskermde arbeid in (Landman 1968:29). Landman veronderstel 'n hiërargievan behoeftes waar die hoër behoeftes, soos vryheid, aan die orde kom sodramense 'n sekere lewensstandaard bereik het. Volgens hom het Suid-Afrikaop daardie stadium nie sleg gevorder nie. Die Amerikaanse kerk was egterbesorg oor mense se basi rights and freedoms.Landman het wel die politieke onafhanklikheid en daarmee gepaardgaandepersoonlike vryheid van swart mense in gedagte, maar eers aan die einde vandie evolusionêre proses waarby lewenstandaard eers moet styg voor politiekevryheid gegun kan word. Vryheid is hoër op Landman se hiërargie en dusverder op die evolusionêre leer. Die boek van Landman is belangrik omdatdit 'n amptelike dokument van die kerk was. Die geloof in 'n hiërargie vanbehoeftes, wat die hele konsep van blanke voogdyskap en afsonderlike ontwik-keling onderlê, verkry in hierdie dokument amptelike steun van die kerk. Diegevolge hiervan word nou nog bekend.In dieselfde tydperk was daar egter ook 'n ander tendens sigbaar. In diebinnelandse sendingwerk van die NG Kerk het die kerk haar op alle soortebehoeftes gerig. Die kerk wou werklik aandag gee aan liggaam en siel en aandie ontwikkeling van 'n breër gemeenskap. Onderwys, mediese- en kerklikewerk het dikwels hand aan hand gegaan 12. Die kerklike evangelisasie-werk12Cra�ord praat van die omvattende benadering. Na 'n oorsig oor die mediese werk vandie NG Kerk stel Cra�ord dat dit blyk dat �. . . die NGK in sy sendingaksie ruim aandaggegee het aan die versorging van hulpbehoewendes. Die sendingbenadering van die NGKwas deurgaans 'n omvattende benadering wat aandag gegee het aan die geestelike maar
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10.3. TWEE GEVALLESTUDIES 343wat moes lei tot die stigting van gemeentes was in alle gevalle die belangrikste(Gerdener 1958:269-270). In die sin was die sendingwerk van die NG Kerkholisties. Die sendingwerk van die NG Kerk wou mense roep tot 'n nuweidentiteit as deel van die liggaam van Christus. Hierdie nuwe identiteit asdeel van 'n nuwe gemeenskap is die basis vir 'n nuwe en heilsame lewenstyl.Dit wil dus voorkom dat daar tydens die tweede deel van die vorige eeuin die NG Kerk twee behoefte-beskouings en dus twee benaderings parallelgeloop het. Die kerk se denke oor die samelewing volg 'n evolusionêre bena-dering wat op 'n implisiete hiërargie van behoeftes gebaseer is. Die praktykvan sendingwerk binne Suid-Afrika het die totale mens probeer bereik deur,bekering tot die Christelike geloof, dus 'n verandering in identiteit, teweeg tebring. Die behoefte aan identiteit is die behoefte om een geïntegreerde per-soon te wees. 'n Strewe na 'n nuwe identiteit as basis vir 'n heilsame lewenstylis wat ek 'n holistiese benadering noem. Die NG Kerk het dus komprehensiefoor die samelewing, maar redelik holisties oor die mens gedink. Ek gebruikdie term redelik holisties omdat die implikasies van die holistiese benaderingnie tot die dimensies van die breë politiek deurgevoer is nie.10.3 Twee gevallestudiesMet die bespreking oor die betekenis relevant en holisties het dit duide-lik geblyk watter verskil 'n bepaalde behoefte-antropologie aan die kerk sebediening kan maak - ten spyte van die retoriek wat dit verhul. Hier on-der bied ek twee gevallestudies aan van onderskeidelik evangelisasiewerk enbarmhartigheidswerk wat na my mening tot 'n mate daarin slaag om mensese behoeftes holisties en relevant aan te spreek.10.3.1 Diens-evangelisasie (Servie Evangelism)Diens-evangelisasie die naam vir 'n metode wat deur Rihard Stoll Arm-strong, n Presbiteriaanse predikant uit Noord Amerika ontwikkel is maarwat ook deur gemeentes van die N G Kerk gebruik word. Die basis vanhierdie metode van evangelisasie is dat daar by die persoon aan wie die evan-gelie gebring word se behoeftes aangesluit word. Die lewensbehoeftes van diepersoon aan wie die evangelie oorgedra word, lei en bepaal die gesprek. VirArmstrong handel getuienis nie daaroor dat die evangelis sekere stellings nieook aan die tydelike en liggaamlike behoeftes�. (Cra�ord 1982:584)
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344 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGas waar moet bewys nie, maar oor die oorvertel van hoe God in ons behoeftesvoorsien.. . . the task of the evangelist is not to try to prove the existeneof God in propositional terms, but rather to share one's ex-periene of satis�ed needs. One an speak with authorityabout one's own experiene, and one an do so in a way that isappealing, if not ompelling. (Armstrong 1979:37, my klem)Omdat behoeftes en evangelie vir Armstrong so naby aan mekaar lê, is dit ooknie verbasend dat hy evangelisasie en sosiale aksie baie naby aan mekaar plaasnie. Dit is volgens Armstrong moontlik om besig te wees met sosiale aksiesonder om besig te wees met evangelisasie, maar dit is nooit moontlik ombesig te wees met diens-evangelisasie sonder om ook besig te wees met sosialeaksie nie. Armstrong verduidelik dat hoewel geloof persoonlik is, dit nooitprivaat is nie. Om daardie rede is die kerk betrokke by openbare kwessies.Armstrong lê klem daarop om mense af te rig om hulle eie ervarings van Godmet ander te deel. Besoekwerk is die kern van Armstrong se uitreik-tegniek.Diensevangelisasie is anders as ander besoek-evangelisasie metodes omdatdit 'n behoefte-gerigte benadering van besoek-evangelisasie volg. 'n Spanvan die plaaslike gemeente gaan uit en besoek mense in die omgewing. Dieuiteindelike doel van die gesprek is om geloof te deel, maar die onmiddellikedoel is om verhouding te bou. Armstrong wy 'n redelike gedeelte van sy boekaan die verduideliking van die besoekwerk en van geloofdeling. Hy wy nieso duidelik uit oor die aard van kerklike hulp en sosiale aksie nie. VolgensArmstrong is dit die taak van die evangelis om by elke persoon te bepaalwat sy/haar behoefte is en dan gepas daarop te reageer. Die evangelisasie-metode en die diakonale metode is dus meer gerig op die enkeling as op diegemeenskap as geheel.Dit is wel opsigtelik dat die konsep van behoeftes 'n bepalende rol inArmstrong se model speel. Aansluiting by behoeftes is vir hom retories,maar ook prinsipieel. Dit is retories in die sin dat die belangstelling in 'npersoon se gevoelde behoeftes die basis skep waarvan daar 'n verhoudingontwikkel kan word waarin 'n persoon sy geloof met iemand anders kan deel.Behoeftes is ook belangrik omdat Armstrong van mening is dat die evangeliealtyd na iemand kom waar sy in 'n spesi�eke situasie is. Mense is behoeftigen die kerk het 'n taak om hulle te hulp te kom. Armstrong gebruik behoeftesdan ook op 'n ander manier. Die ervaring van hoe God in die gelowige se
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10.3. TWEE GEVALLESTUDIES 345behoeftes voorsien is die inhoud van die geloofsdeling. God as die voorsienervan behoeftes, soos bewys in die lewe van die getuie, is wat die behoeftigepersoon nodig het. Ten diepste glo Armstrong dat mense God nodig heten dat die evangelie God se antwoord vir mense is. Om daardie rede moetevangelisasie gerig wees op behoeftes.10.3.2 Transformasionele ontwikkeling (Transformatio-nal Development)Transformational development is die term wat Bryant Myers van World Vi-sion gebruik om na die ontwikkelingswerk van World Vision te verwys. Hystel dit alternatief vir die meer tradisionele benadering tot ontwikkeling.Transformasionele ontwikkeling gaan oor die hele mens:I use the term transformational development to re�et my onernfor seeking positive hange in the whole of human life materially,soially, and spiritually. True human development involves hoi-es, setting aside what is not for life in us and our ommunitywhile atively seeking and supporting all that is for life. (Myers1999:3)Myers bring Transformational development in verband met Christelike ge-tuienis (Christian Witness). Hy sê dat Christene die evangelie met lewe,woord en daad verkondig. Met lewe bedoel hy dat mense Christene se lewenssoos die 67ste boek van die Bybel lees. Dit is hoe ander mense weet wat'n Christen is. Met woord verwys hy na die nodigheid dat Christene moetsê wat die storie van die evangelie is en mense moet uitnooi om dit hullestorie te maak. Met daad verwys hy na die feit dat die Christelike geloof 'naktiewe geloof is wat aktief in die wêreld besig is om nood te verlig en lewete bevorder.Omdat Transformational development oor veranderde mense gaan, is diebegrippe identiteit en roeping vir Myers van sentrale belang. Hy sluit aanby Christian deur te sê dat armoede die identiteit van die arme ondermyn.�Healing the marred identity of the poor is the beginning of transformation�(Myers 1999:115).Die manier waarop die arme se geskonde identiteit herstel word, is deurdie verkondiging dat die arme die beeld van God is. Wat Myers byvoegby die gedagte van identiteit, is die konsep van roeping. Hy bring dit in
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346 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGverband met die konsep van waardigheid. Waar identiteit handel oor dievraag 'wie is ek?', handel waardigheid oor die vraag 'het ek enige waarde?'.Die bevrydende waarheid oor hierdie vraag is dat elke mens so waardevol virGod is, dat sy Seun vir hom/haar gesterf het en dat God gawes gee en 'n wilvir elkeen se lewe het (roeping). Daar is egter 'n verskil tussen die rykes endie armes:The poor su�er from marred identity and degraded voation. Thenon-poor, on the other hand, su�er from god-omplexes and in�a-ted voation. The hallenge to the poor is to reover their identityas hildren of God and to disover their voation as produtivestewards, disovering that they have been given gifts to ontributeto soial well-being. The hallenge for the non-poor, inluding thedevelopment ageny, is to relinquish their god-omplexes and em-ploy their gifts for the sake of all human beings rather than usingtheir gifts as a soure of power and ontrol. (Myers 1999:116)Volgens Myers is die hefboom vir Transformational development nie die oor-drag van hulpbronne of die bou van kapasiteit of die vermeerdering van keusesnie (hoewel al die dinge belangrik is). Al dié dinge kan net help as die armeshulle ware identiteit en roeping ontdek het. Met die klem op identiteit enroeping as dieptedimensies van die armoede-probleem, bied Myers se ana-lise verklarings vir die verskynsels wat passiwiteit en belangloosheid wat sodikwels in arm gemeenskappe voorkom.Volgens Myers gaan die proses van herstel van identiteit en roeping deurdrie fases: Die armes moet besef dat hulle ware identiteit en roeping en hullewaardigheid in God se verlossende wil vir hulle te vinde is. Die volgendestap is die bou van karakter en waardes wat mense in staat sal stel om 'nander toekoms te bou. Die laaste stap is om mense te bemagtig om hulle eiesituasie te analiseer en te besluit watter aksie om te neem.Transformational development handel oor veranderde mense, maar dithandel ook oor veranderde verhoudings. Myers onderskei ook vyf verhoudingswaarin die herstel moet plaasvind: Die verhouding met God, met jouself, metjou eie gemeenskap, met die 'ander' en die verhouding met die omgewingDie proses van verandering word in redelike besonderhede beskryf waaropons nie hier kan ingaan nie. Dit begin egter by die erkenning van die rol vanGod. Menslike keuses en bose strukture (wat hy noem die web van leuens)egter speel ook 'n rol. Die proses van verandering is verhoudings-gebaseer en
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10.3. TWEE GEVALLESTUDIES 347gerig op die verwydering van oorsake van armoede en magteloosheid. Hierinspeel die kerk as dienaar, as vormer van mense en as draer van die storie vanGod 'n onvervangbare rol.Myers beklemtoon die belang dat die Christen ontwikkelingswerker holis-ties moet dink. Die kern van holistiese denke is om die hele evangelie te gloen te verkondig. Vir Myers is die evangelie die ondeelbare mengsel van lewe,daad, woord en teken. Dit maak nie soseer saak watter een van die aspektevan die evangelie (lewe, woord, daad, teken) eerste aan die beurt kom nie,solank almal mettertyd duidelik word. Die aspek van die evangelie wat diemees relevant is vir die onmiddellike behoefte van die ontvangers moet eersteaan die beurt kom. Holistiese denke beteken ook dat ons holisties na mensemoet kyk. Vir Myers beteken dit dat al die verskillende verhoudings waarin'n mens staan (self, God, ander, gemeenskap, omgewing) in gedagte gehoumoet word. Holistiese denke is vir Myers ook holistiese denke oor tyd. Diehele geskiedenis van skepping tot voleinding behoort aan God. Dit is dietyd waarbinne ons in die wêreld optree. Myers sê dat geen projek werklikholisties kan wees deur aan alle aspekte aandag te gee nie. Vir hom is diebeste wat gedoen kan word om 'n negatiewe kriterium aan te lê.If there is no work direted at spiritual or value hange; no workinvolving the hurh; no mention of meaning, disovery, identityand voation, then one should be onerned that the program isnot holisti. (Myers 1999:135)Dit is duidelik dat die werk wat gebaseer is op die gedagtes wat Myers hieruiteensit werklik holisties en relevant is. Ook by Myers kom die mengsel vanretoriese en prinsipiële relevansie voor. So byvoorbeeld bepaal die situasie vandie ontvanger op watter manier die evangelie aangebied word en op wattermanier daar konkreet gehelp word. Dit inhoud van die evangelie en die geloofdat alle mense God nodig het, is egter ononderhandelbaar.Wat ook besonder opval van Myers is hoe ver hy wegbeweeg van 'n pa-troon van dink en handel wat gebaseer is op 'n hiërargie van behoeftes. Juisdie begrippe identiteit en roeping is by hom sleutelterme. God is die bron endoel van albei. Vanuit herstelde identiteit en roeping, vloei herstelde verhou-dings en daaruit kom herstelde omstandighede voort. Selfs by afwesigheidvan onmiddellike sukses met laasgenoemde twee, is die persoon herstel en opweg na volkome genesing by God. Holisties beteken om te fokus op dit watalles integreer. By die menslike persoon is dit juis die gedagte aan identi-teit. Binne die geheel is dit God wat aan die tyd en alles wat bestaan hulle
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348 HOOFSTUK 10. BENADERINGS TOT BEDIENINGbetekenis toeken. Myers se werkswyse begin by die simboliese en eindig bydie sto�ike - presies die teenoorgestelde as menige pogings om armoede tebekamp.Myers se model het groot ooreenkomste met die gevolgtrekking waarbydaar in hierdie studie gekom het: God is die grond en doel van ons behoeftes,die medemens is die medium en die aarde is die basis daarvan.Besluit in die negatief: Leemtes van hierdie studie en voorstelle vir verdernavorsingMy positiewe gevolgtrekkings het ek reeds by hoofstuk 9 op bladsy 306bespreek. Die betekenis van daardie gevolgtrekkings as voorveronderstellingevir die kerklike praktyk is kortliks vanaf hoofstuk 10 op bladsy 334 uitgewerk.Al wat oorbly is om die leser te herinner dat hierdie gevolgtrekkings in diekonteks staan van die leemtes in hierdie studie en dat verdere navorsingoor hierdie tema broodnodig is. Hierdie hoofstuk toon in die eerste plekdie beperkings van hierdie studie aan en gee daarna voorstelle vir verdernavorsing.
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Hoofstuk 11Leemtes in hierdie studieHierdie studie is 'n poging om 'n onderontwikkelde tema in die sistematieseteologie te ontwikkel. Om dit te kon doen is 'n sekere metode gebruik watweens die omvang van die tema en die afwesigheid van 'n gevestigde tradisievan die hantering daarvan, die stof wat onder bespreking gekom het beson-der oorsigtelik behandel het. Daar is twee metodes gebruik en op mekaartoegepas. Die eerste was die proses om dit wat implisiet in sekere teologieseformulerings lê, eksplisiet te maak. Die behandeling van die loi en die tweewerke van Pannenberg en Barth, in deel 1, maar ook hoofstuk agt is gebaseerop hierdie metode. Met wat hier aangebied is, hoop ek om die leser te oortuigdat so 'n oefening wel moontlik en sinvol is.Die tweede metode is die analise van eksplisiete teorieë oor behoeftes. Dieteoloog in Suid-Afrika wat wel 'n eksplisiete analise van menslike behoeftesgemaak het, was Klaus Nürnberger. Sy bydrae is in die eerste hoofstukbespreek. Hoofstuk sewe het 'n aantal eksplisiete teorieë van sekulêre denkersbehandel. By die eksplisiete teorieë is veral gekyk na die konsekwentheidvan die aanbieding, die navorsing waarop dit gebaseer is en die ideologiesevertrekpunte wat daarin verskans is. Ek het hopelik oortuigend aangetoondat 'n beskouing van 'n hiërargie van behoeftes en die gedagte aan oneindigebehoeftes nie houdbaar is nie - nie eers in terme van die dissiplines waarbinnesulke stellings voorkom nie.Albei hierdie benaderings is met geselekteerde stof en selfs dan met 'nmate van oorsigtelikheid gedoen. In wat hier volg wil ek die leemtes inhierdie studie uitwys en terreine identi�seer waar nog navorsing nodig is. Eknoem die belangrikste leemtes: 349
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350 HOOFSTUK 11. LEEMTES IN HIERDIE STUDIE1. Geen Bybels-teologiese navorsing nie. Die leser sou opmerkdat eksegese en analise van Bybels-teologiese aard bykans geheel in hier-die studie ontbreek. Dit is 'n ernstige leemte maar weens die omvangvan die werk is daar gekies om dit tematies en metodologies te vermy.Vir 'n werklik volwasse teologie van behoeftes kan dit nie deug nie. Ekidenti�seer by 11.1 op die bladsy langsaan 'n aantal temas wat binnedie Bybelse teologie ondersoek behoort te word.2. Belangrike teoretii ontbreek. Veels te min aandag is gegeeaan belangrike denkers soos David MClelland, Clayton Alderfer, dieeksistensiële en fenomenologiese sielkunde asook aan spesi�ek ekono-miese behoefte-teorieë soos dié van Ian Gough. Ek het hier gekies virdenkers wat 'n groot populêre aanhang het en wat 'n duidelike ideolo-giese vooroordeel verskuil.3. Spesifieke behandeling van die etiek ontbreek. Geen aandagaan die etiek as bron en toepassingsveld van behoefte-teorie nie. Dui-delik is daar sterk raakpunte. Ek maak enkele voorstelle in die verbandby 11.2 op bladsy 352.4. Afwesigheid van 'n perspektief vanuit die mediese wetens-kap. Die �siologiese basis van die mens se behoeftes is aangeraakmaar glad nie sistematies ondersoek nie. Die mediese veld is moeiliktoeganklik vir nie-vakkundiges. Inter-dissiplinêre gesprek is nodig.5. Beperkte sistematies-teologiese gespreksgenote. In geenstadium is die volledige werk van een teoloog of selfs een volledigedogmatiek in sy geheel geanaliseer vir die behoefteleer wat daarin vervatis nie. Ook die werke oor die teologiese antropologie was maar eenwerk elk van Barth en Pannenberg. Albei het self baie meer oor dieonderwerp geskryf. In hierdie studie is wel aangetoon dat dit moontlikis om so taak te onderneem.6. Geen analise van die funksionering van behoefte-bevredigingbinne 'n groter konteks. Die mens se lewe speel af binne sosialeverbande soos die gesin in die kleine of die staat in die breë. Hier-die samelewingsverbande kom juis tot stand as bevredigers vir sekerebehoeftes maar het hulle eie spesiale funksionele vereistes. Daar is inhierdie studie nie gepoog om 'n analise van samelewingsverbande te
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11.1. VERDERE NAVORSING IN DIE BYBELWETENSKAP 351maak nie. Tog is die vraag of hierdie verbande ook basies is en of hullebloot funksionele betekenis het. Die debat oor die teologiese wesenlik-heid van die volksverband is byvoorbeeld in Suid-Afrika van besonderebelang, veral in die lig van 'n geskiedenis wat dokumente soos Ras,Volk en Nasie opgelewer het. Dieselfde punt geld natuurlik ook vir dieekologie. Die vraag na die behoeftes van die ekosisteem en die behoef-tes van die mens word 'n al hoe meer wesenlike vraag. In albei gevalleis ek van mening dat 'n mens die term behoefte moet reserveer as an-tropologiese term en eerder van die voorwaardes vir funksionering vanander stelsels, soos die ekologie en die samelewing praat.Ek gee in die volgende paragraaf voorstelle vir verdere navorsing wat nodig isom 'n betekenisvolle teologiese behoefteleer te vestig. Ek deel dit volgens diebelangrikste teologiese werkswyses in: eksegetiese vakke, sistematiese vakkeen prakties/empiriese vakke.11.1 Verdere navorsing in die BybelwetenskapEk gee hier onder drie temas vir verdere ondersoek in die Bybelwetenskap.Bepaal die betekenis van behoeftes in die Bybelse teologie.Hier kan gekyk word na watter behoeftes die mens volgens die Bybel het,en hoe hulle binne die Bybelse teologie met mekaar in verband staan. Dieeerste stap is die uitwerk van kriteria waarvolgens 'n katalogus van Bybelseterme en begrippe wat verbandhou met behoeftes daargestel kan word. Diegegewens kan dan georden word.Ondersoek behoeftigheid en motivering in die lewe van Jesus.Jesus se lewe en leer is vir die Christelike geloof fundamenteel belangrik. Hiermoet ondersoek word hoe behoefte en motivering in die lewe van Jesus ge-funksioneer het.Ondersoek die voorkoms van MClelland se motiveerdersin die Bybel. MClelland het 'n metode vir die analise van motiverendewaardes ontwerp en op kinderleesstof toegepas1. Dieselfde metode kan opBybelse tekste toegepas word om te bepaal wat die motiverende waardes indie Bybel is. Daar kan ook bepaal word op watter manier die motiverings1Hy vind prestasie, a�liasie en mag by die Westerse kultuur. Sien bespreking opbladsy 266.
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352 HOOFSTUK 11. LEEMTES IN HIERDIE STUDIEna prestasie, a�liasie en mag funksioneer, watter beperkings daaraan gestelword en watter positiewe ideale in hierdie terme uitgedruk word. OmdatMClelland reeds 'n uitgewerkte metode het waarmee baie data uit ons eiesamelewing ingesamel is, kan dit 'n brug vorm tussen die wêreld van dieBybel en dié van ons dag. Daardie brug lê dan spesi�ek op die vlak van diesubjektiewe belewenis, wat 'n groot winspunt is.11.2 Verdere navorsing in die sistematiese teo-logie en etiekVerdere werk in die sistematiese teologie kan die volgende insluit:Het God behoeftes? Die mees fundamentele vraag wat 'n mens kanvra oor die tema van behoeftes is of God behoeftes het. Verskillende ant-woorde op hierdie vraag word gesuggereer deur verskillende beelde van God.Die godsbeeld van die deïsme verskil in die verband radikaal van dié wat vanMoltmann se werk oor die kruis van Jesus (Moltmann 1974:200 en verder).'n Mens sou hier kon uitwys hoe belangrik die antwoord op hierdie vraag virdie hele struktuur van iemand se teologie is.Ontgin 'n volledige sistematies-teologiese werk. Op dieselfdemanier as wat ek my eie idiëeltipiese belydenis ontgin het, kan die werk'n spesi�eke teoloog ook ontgin word vir sy implisiete beskouing van watmense nodig het. Dieselfde kan natuurlik ook met ander seleksies gedoenword. Is daar byvoorbeeld 'n spesi�eke Gereformeerde behoefteleer wat van'n Roomse, Ortodokse of Pinkster benadering tot dieselfde tema verskil? Hetspesi�eke tydvakke elkeen 'n eie behoefteleer? Wat is die behoefte-beskouingvan die Heidelbergse Kategismus of die Dordse Leerreëls? Verskil dit van diévan die belydenis van Belhar?Die dieptedimensies van immanente behoeftes. Nürnberger sê dietransendente behoeftes is die diepte-dimensie van die immanente behoeftes.'n Model soos die van Max-Neef, of enige ander goed uitgewerkte taksonomie,kan gebruik word om hierdie stelling sistematies uit te werk. So kan gevraword na 'n metodiek waarvolgens die diepte-dimensie van elke behoefte be-paal kan word. Daarna kan hulle elkeen afsonderlik aan die orde gestel word.Is mag 'n afsonderlike behoefte? Hierdie studie het nie aandaggegee aan die tema van mag nie. Daar bestaan egter 'n belangrike teologies-antropologiese vraag of daar 'n afsonderlike menslike behoefte aan mag is.
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11.2. VERDERE NAVORSING IN DOGMATIEK EN ETIEK 353Maslow se B-values en die eienskappe van God. Die B-valueswat Maslow identi�seer, lyk by die eerste oogopslag nogal na die positieweeienskappe van God (waarheid, goedheid ens.). Die vraag onstaan na wat diebetekenis daarvan is. Kan mens 'n godsbewys uit Maslow se B-values formu-leer? God is dit wat ons onvoorwaardelik aangaan, wat ons uiteindelik nodighet, ons bestemming. Dit sou inhou dat die hoogste menslike instinkmatigemetamotiveerders ook die eienskappe van God is. Is die ooreenkomste tussenMaslow se B-values en die eienskappe van God toevallig of beteken dit diepsigologie het ontdek wat die geloof altyd weet: dat die mens die beeld vanGod is? Ek vermoed die antwoord is weer eens onbeslis: As God nie bestaannie, projekteer die mens sy hoogste motivering op God, vandaar die ooreen-koms tussen die eienskappe van God en die metamotiverings van die mens.As God wel bestaan is dit denkbaar dat Hy sy eienskappe op ons projekteer,dan is die ooreenkoms 'n aanduiding van die mens as die beeld van God.Die betekenis van hierdie vraag berus dus op die vraag na God, maar kanself nie uitsluitsel oor daardie vraag gee nie. Die Christen sal geneig weesom die tweede verklaring te aanvaar juis omdat sy in God glo. Dit is egternie onmoontlik dat 'n hibried van hierdie twee moontlikhede bestaan nie.Volledige sistematies-teologiese ondersoek sal hierdie saak verder kan belig.Daar is ook temas in die etiek wat verder nagevors kan word:'n Evaluering van deontologiese Christelike etieke volgensdie kriteria van behoeftevervulling. Reëls is vervullers2. Die pre-siese behoeftes wat deur die morele reëls van 'n sekere Christelike gemeenskapvervul en geïnhibeer word, moet hier ondersoek word.Die behoeftebeskouings onderliggend aan verskillende soorteetiek. Utilitarisme het byvoorbeeld 'n heel ander beskouing van behoeftesten grondslag as 'n etiek van deug. Wat presies daardie beskouing van behoef-tes is en op watter wyse dit die benadering tot moraal bepaal moet ontleedword.Die Christelike deugde as vervullers. As die onderskeid tussenbehoeftes en vervullers gehandhaaf word, is waardes - as modus van wees -'n vervuller. Presies hoe die Christelike deugde in hierdie terme funksioneeren op watter behoeftes hulle afgestem is, kan met behulp van die konsepsuelewerk van Max-Neef asook dié van Murray en Pauw gedoen word.2Volgens Max-Neef se kategorisering is 'n reël 'n wyse van het.
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354 HOOFSTUK 11. LEEMTES IN HIERDIE STUDIEDie moraliteit as funksionele voorwaarde vir die funksio-nering van sosiale instellings. Soms is moraliteit nie op sigself 'nvervuller van behoeftes nie, maar beskerm dit ander instellings wat wel direkmet sekere behoeftes in verband staan. Dit kan positief of negatief wees,afhangende van die behoeftes wat deur sodanige sosiale instelling vervul ofgeïnhibeer word. 'n Analise van die funksionele verhouding tussen moraalen sekere sosiale instellings, en daardie instellings se werking in terme vanmenslike behoeftes, kan nuwe insigte in hierdie problematiek bring.Die etiek van menslike behoeftes en moraliteit as vervul-ler. Die vervulling van menslike behoeftes bring sy eie etiese vrae mee.Vrae kom na vore, soos: Wie is verantwoordelik om 'n mens se behoeftes tebevredig? Watter middele kwali�seer as vervullers vir sekere behoeftes? Hoeverander behoeftigheid iemand se etiese aanspraak en verantwoordelikheid?Aan die ander kant is die moraliteit self 'n vervuller van behoeftes: Dit bindmense saam, beskerm mense, dit gee identiteit, dit fokus op vryheid, dit fasi-liteer begrip, dit verseker die beskikbaarheid van noodsaaklike middele. Diepresiese wyse waarop morele waardes as vervullers funksioneer en wat dievoorwaardes daarvoor is, kan ondersoek word.Die verband tussen menseregte en menslike behoeftes. Dieverhouding tussen menseregte en menslike behoeftes is nie so eenvoudig omte verwoord nie. Die verhouding van die enkeling tot die breë gemeenskapis hier ter sprake. 'n Beskouing dat behoefte hiërargies opgebou is maakhierdie vraag makliker omdat 'n mens dan die een of ander vlak as afsnypuntkan gebruik. As behoeftes nie 'n hiërargie vorm nie, is die vraag aansienlikmoeiliker.Die apologetiese taak van die sistematiese teologie beteken dat daar ook kri-ties na die kontemporêre wêreld gekyk moet word. Hier ontstaan vraagstukkewat in die huidige samelewing akuut is:Begeerteskepping en behoeftebevrediging: 'n Christelike ana-lise van die prosesse van begeerteskepping in die samelewing moet onder-neem word. Die vraag na die verband tussen dit wat die mens van ons dagbegeer, die begeertes wat die kultuur-industrie by haar wil aanwakker en diebevrediging van fundamentele behoeftes moet ontleed word. Die behoefte-antropologie van advertensies en die bemarkingsbedryf kan hier vergelykword met dié van die Christelike geloof. Nürnberger se waarneming datdie begeerteskepping na die armes toe oorspoel en hulle dan, ten minste sub-jektief, nog armer maak deur hulpbronne op te neem, moet hier empiries en
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11.2. VERDERE NAVORSING IN DOGMATIEK EN ETIEK 355prinsipiëel ondersoek word. Die spesi�eke meganismes van begeerte-skeppingen die afsonderlike uitwerking van elkeen moet beskryf word. Teenoor hierdieanalise moet die teologie in die breë 'n bydrae maak tot die ontwikkeling van'n haalbare en 'n gesonde Christelike lewenstyl.Behoeftes en samelewingsverbande. Die vraag ontstaan of diesosiale verbande waarin die mens hom bevind hulle eie diskrete behoefteshet. As dit die geval is, moet die verhouding tussen die behoeftes van diesamelewingsverbande en dié van die enkeling ondersoek word.Kultuurspesifieke beskouinge van behoeftes en die invloedop teologiese modelle. 'n Mens kan aanvaar dat daar verskille tussenkulture bestaan oor hoe behoeftes en vervullers verstaan word. Sover mykennis strek is daar nog geen navorsing gedoen oor die invloed wat sulkeverskille op teologiese modelle het nie.Gesprek met Boeddhisme oor behoeftes. Die Boeddhisme beskoubehoeftes, beide as tekort en motivering, as die bron van alle pyn. DieChristelike gesprek met die Boeddhisme moet ook rondom hierdie kernaspekvan die Budhisme gevoer word. Waar die Christelike ideaal die aktualiseringvan behoeftes binne die skepping in 'n verhouding tot God is, is juis dietot-niet-gaan van die subjek die Budhistiese strewe.
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356 HOOFSTUK 11. LEEMTES IN HIERDIE STUDIE11.3 Verdere missiologiese / prakties-teologieseontwikkelingWaar dit gaan oor die empiriese studie van die kerklike praktyk kan dievolgende aan die orde kom.Die empiriese behoefte-antropologieë in die Suid-Afrikaansekerk. Hier gaan dit oor die empiriese studie van implisiete behoefte-antro-pologieë in die Suid-Afrikaanse konteks. 'n Mens sou 'n kerklike praktyksoos 'n erediens op 'n Sondag kon ontgin vir die implisiete en eksplisietebehoefteleer wat daarin ingebed is. Die metode van deel 1 van hierdie studiekan hier as riglyn dien. Hier sou 'n analise soos dié wat Montagu Murrayin sy Sondaar en bedelaar (Murray 2003) gemaak het 'n handige riglyn konwees. Op watter manier word die verlorenheid van die mens byvoorbeeld indie erediens aan die orde gestel: soos dié van die tollenaar of soos dié vanLasarus?Valideer Pauw en Murray se Instrumente vir die analise vanlewenskwaliteit. Deur middel van statistiese tegnieke soos itemanalisekan Pauw en Murray se analitiese instrument vir die meting van lewenskwali-teit (QOLA) verder verfyn en gevalideer word. Dit vereis besonder baie dataen is dus duur. Die voordeel van so 'n geveri�ëerde instrument sal wees datdit 'n gestandariseerde eerste-orde analise van 'n sekere huishouding kan gee.So 'n analise kan waardevol wees waar kerklike barmhartigheidswerk gedoenword, veral waar hulpbronne skaars is. Meer doelgerigte werk kan beplanword en die impak van intervensie kan gemeet word.Ondersoek die verskille en ooreenkomste tussen die bele-wenis van lewenskwaliteit in arm en ryk gemeenstes. Die QOLA-instrument kan hier handig wees omdat dit 'n gestandariseerde stel vrae hetwat op alle huishoudings van toepassing is. Die verskillende pro�ele kan ge-meentes help om hul spesi�eke situasies akkuraat te oordink en om in dieprediking en opleiding van die gemeente spesi�eke probleme aan te spreek.Lewenskwaliteit en kerklike bediening aan die jeug. Analisevan die kerklike jeugbediening in terme van fundamentele behoeftes van diejeug binne hulle konteks. Ek het al vir 'n aantal jare die vermoede dat diekerklike jeugbediening, in elk geval die waarby ek al betrokke was, adolese-rend op die jeug inwerk. Die poging van die kerk om relevant tot die jeug sesituasie te wees, is 'n retoriese relevansie en nie 'n antropologiese relevansie
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11.3. VERDEREMISSIOLOGIESE / PRAKTIES-TEOLOGIESE ONTWIKKELING357nie. Die kerklike jeugwerk bevestig die marginale posisie van veral die ado-lessent en verstewig dit eerder deur afsonderlike jeugdiense en aansluitingby die jeug-subkulture. Terselfdertyd word nie van jongmense verwag omverantwoordelikheid te aanvaar nie en bly die werking van die gemiddeldegemeente vir hulle 'n geslote boek.Die rol van kerklikdmaatskap in die belewing van lewens-kwaliteit. Hier kan die konkrete vervullers vir lewenskwaliteit wat aan diekerk verbind word, ondersoek word. Dit is belangrik om huidige gebruikspa-trone vas te stel en die spesi�eke werking en voorwaardes van die konkretevervullers te bepaal. So 'n analise sal ook help om te bepaal waar mensedie kerk as 'n negatiewe impak op lewenskwaliteit beleef. Beide positiewe ennegatiewe impakte moet teologies beoordeel word (omdat begeerte nie be-hoeftes is nie). Die doel van die kerk is nie die tevredenheid van sy lidmatenie, maar die kerk glo ook in die aanduibare positiewe werking van die HeiligeGees in mense se lewe.
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