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Abstract 

Transformative guidelines for the church from Luke 14: People are 

more important than rules and boundaries 

It has been shown by scholars that Mediterranean culture of the first cen

tury exhibits certain distinctive characteristics in personality type and in 

concomitant social behaviour. Generally speaking, Mediterranean 

people can be described as of the interdependent personality type as 

opposed to the independent type of the modem Western world. The New 

Testament as a collection of documents reflects the values that prevailed 

at the time of writing. More importantly, each of these documents re

flects an interpretive evaluation of past events for contemporary society, 

and at the same time intrinsically contains a vision for the future. In this 

article I wish to explore the implications of the Gospel of Luke's trans

formational guidelines for the church leaders of his day. His vision for 

the future of the church, I believe, can be presented in the form of the 

conviction: People are more important than rules and boundaries. 

1. INLEIDING 

In die laaste kwart van die eerste eeu n C leef daar in die Mediterreense wereld 'n per

soon wat 'n vlietende insig ontvang in die Groot Geheimenis en die Allervraag: 

Waaroor gaan alles? Hierdie insig transformeer sy verstaan van die dimensie van die 

metafisiese en daarmee saam sy siening van die wereld waarin hy leef. Wat hy ontdek 

het, wil hy deel! H y skryf - versigtig en noukeurig (Lk 1: 1-4) 1 - sy interpretasie 

neer van historiese gebeurtenisse wat kousaal gelei het tot sy insig. Rondom die karak

ters en hulle interaksie in die verlede weef hy 'n verhaal. Binne die grense van wat 

moontlik is, bin ne die bekende en begrensde strukture en ruimtes van sy leefwereld 

poog hy om met taal en beeld iets vas te vang van dit wat hy met gees en gemoed er

vaar het - iets van die transendente; iets van God. Hy skryf daaroor in die genre van 

die evangelie, en hy skryf aan en oor die verwysingsgroep waarbinne sy evangelie nor

matief moet funksioneer, naamlik die kerk. Hy is die outeur wat ons ken as Lukas. Sy 
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visie vir die kerk aan die einde van die eerste eeu is relevant ook vir die kerk aan die 

einde van die 20e eeu: 'n kerk wat in die eerste plek gerig is op mense, nie op reels en 

grense nie. 

2. OOEL 

Die oogmerk met hierdie bydrae is tweeledig: 

* 

* 

Eerstens: o~ iets weer te gee van die opwindende en myns insiens eksistensieel 

relevante resultate wat verkry kan word deur die toepassing van sosiaal-weten

skaplike insigte in die interpretasie van die Nuwe Testament. 

Tweedens: om die moontlike implikasies van die bevinding van die studie aan te 

dui, beide vir die vroee kerk en vir die kerk op die vooraand van die 2le eeu. 

Die struktuur van die studie behels 'n kort uiteensetting van die sosiaal-wetenskaplike 

teorie en die konsepsuele model waarmee die teks ondersoek gaan word, te wete rolle

teorie as 'n onderafdeling van interaksionisme. Daama volg die analise van die teks 

self - naamlik Lukas 14:1-24 - deur die toepassing van die model, en 'n interpretasie 

van die resultate wat verkry word. By die gevolgtrekking aan die einde sal ek poog om 

die toekomsvisie wat intrinsiek in Lukas 14 opgesluit le, van toepassing te maak op die 

kerk in die modeme wereld. 

3. MODELLE EN INSTRUMENTE 

Verskillende modelle is in die sosiologie ontwikkel aan die hand waarvan die funk

sionering van samelewings verklaar en geinterpreteer word. Die modelle word onder

skei in twee kategoriee, te wete makro-sosiologiese en mikro-sosiologiese modelle. 

3.1 Makro-sosiologiese modelle 

Makro-sosiologiese modelle kyk oorhoofs na die samelewing en bied 'n verklaring vir 

die wyse waarop die samelewing as geheel funksioneer en voortbestaan. Die studieveld 

vir hierdie modelle is makro-sosiale strukture en prosesse soos byvoorbeeld klas, staat, 

familie, godsdiens, ekonomie, evolusie en die aard van die sosiale gemeenskap. Die 

twee makro-sosiologiese modelle waarvolgens die funksionering van die samelewing 

verklaar word, is die volgende: 
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3.1.1 Funksionalisme 

Funksionalisme of struktureel-funksionalisme is 'n sistemiese benadering. Dit beskou 

die samelewing as 'n organisme wat in ewewig is en daarna streef om in ewewig te bly 

(vgl Cohen 1968:34; Brown ~979:17; Turner 1982:19-25; Pilch 1988:31; Strauss 

1988:165-176). Die organiese artalogie behels dat die drie hoofprosesse in die bestaan 

van 'n lewende organisme - naamlik groei, struktuur en ekwilibrium - gebruik word 

om te verduidelik hoe samelewings werk (vgl Van Staden 1991: 115-117). Funksiona

lisme is dus gebaseer op die teoretiese aanname dat die normale en gewensde toestand 

van 'n groep of samelewing is om in ewewig of ekwilibrium te wees. Elke afsonder

like deel van hierdie organisme is funksioneel tot die handhawing van die ewewig. 

Afwykende en bedreigende gedrag word met spesiale maatreels beheer sodat die ewe

wig so gou moontlik herstel kan word. 

3.1.2 Konflikteorie 

Konflikteorie se beskouing van die samelewing is feitlik teenoorgesteld aan die van 

funksionalisme. Dahrendorf se kritiek teen die funksionalisme was dat dit 'n utopiese 

siening van samelewings handhaaf, en nie daarin slaag om die frekwensie en intensiteit 

van konflik in sekere samelewings te verklaar nie (vgl Turner 1982:139). Die uit

gangspunt by konflikteorie is dat samelewings opgebou is uit verski1lende groepe wat 

elk vanuit eiebelang kompeteer om veral die skaars 'goedere' in die betrokke samele

wing wat ongelyk verdeel is (vgl Lenski 1966:43-93; Malina 1988:9). Hierdie 'goe~ 

dere' kan konkreet verstaan word, byvoorbeeld grondgebied, rykdom, ensovoorts, of 

dit kan abstrak verstaan word, byvoorbeeld mag, eer, status, ensovoorts. Die konflik

model veronderstel dus dat alle komponente van sosiale organisasie (mense en groepe 

in 'n samelewing) in 'n voortdurende proses van verandering is, tensy daar kragte 

inwerk wat die verandering verhoed (vgl Malina 1981 :20)2. 

2. Mikro-sosiologiese modelle 

Mikro-sosiologiese modelle beskryf en interpreteer die funksionering van die samele

wing op persoonlike en interpersoonlike vlak soos dit na vore kom in die interaksie tus

sen individue. In hierdie benadering word daar gekyk na die manier waarop die same

lewing vormend inwerk op individue, en omgekeerd, hoe individue 'n samelewing 

skep, onderhou en verander. Die belangstelling is hier nie meer makro-sosiale struk

ture en prosesse nie, maar wel die prosesse van sosiale interaksie. Hiermee word 

bedoel die wedersydse belnvloeding van die gedrag van individue en groepe, gewoonlik 

deur middel van die kommunikasiehandeling (vgl Becker 1964:657). Onder die sam

breelterm interaksionisme word twee benaderings onderskei: simboliese interaksionis

me en rolleteorie3. 
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3.2.1 Simboliese interaksionisme 
Simboliese interaksionisme is gebaseer op die insig dat menslike interaksie in 'n groot 

mate simbolies van aard is. Die teorie beklemtoon die patrone van interafhanklikheid 

in mikrosisteme op die persoonlike vlak. Interatbanklikheid word gesien as die 

resultaat van gedeelde of gemeenskaplike simbole waardeur individue in hulIe inter

aksie as 't ware onderhandel sodat 'n interaksiestruktuur ontstaan· en gehandhaaf kan 

word (vgl Steyn 1984:6). Dit beteken dat mense simbole gebruik om met mekaar te 

kommunikeer. Hierdie tipe kommunikasie bestaan nie net uit taa1 nie, maar ook uit 

gesigsuitdrukking, stemtoon, liggaamshouding en ander simboliese handelinge wat 

gemeenskaplik van betekenis is en gemeenskaplik verstaan word. In menslike kommu

nikasie is roloomame die basiese meganisme waarvolgens interaksie plaasvind4. Die 

proses se van roloomame, verbeeldingryke inoefening en self-beoordeling is simboliese 

prosesse waardeur individue in staat is om by mekaar aan te pas sodat kommunikasie en 

interaksie moontlik word (vgl Turner 1982:320). 

3.2.2 Rolleteorie 
RolIeteorie is hoofsaaklik gebaseer op die insigte van drie persone: Robert Park, met 

sy uitspraak dat alle mense oral en altyd bewustelik besig is om 'n rol te vertolk en dat 

mense hulIeself en ander in daardie rolIe ken; Jacob Moreno, wat die gebruik van rolIe

spel in psigoterapie en rol-opleiding ge'inisieer het; en Ralph Linton, wat die begrippe 

rol, status en individu van mekaar onderskei het. Linton glo dat rolIe bestaan uit 

gedragsvoorskrifte of norme wat 'n direkte verband het met sosiale status (vgl Turner 

1968:552). Status bestaan uit regte en pligte, en rol is die dinamiese aspek van status. 

Om regte en pligte uit te oefen, beteken dus om 'n rol te vertolk. 

Deur middel van die dramaturgiese metafoor word die funksionering van die so

si ale werklikheid ge'interpreteer. Die model gebruik die kategoriee van verhoog, rol

spelers en draaiboek om bepaalde aannames uit te druk (vgl Van Staden 1991:136). 

Die kategorie verhoog verbeeld implisiete aannames oor die aard van sosiale organisa

sies; die kategorie rolspelers bevat implisiete aannames oor die aard van die individu as 

'n akteur in die gemeenskap; die konsep van draaiboek druk implisiete aannames uit 

oor die verhouding van individue tot sosiale organisasiepatrone. In ooreenstemming 

met die analogie met 'n drama kan drie klasse van verwagtings gebruik word om rolIe

teorie se beskouing van die samelewing te verduidelik: 

* Verwagtinge met betrekking tot die draaiboek verwys na die norme in die sosiale 

werklikheid wat individuele gedrag voorskryf wat verband hou met 'n bepaalde 

posisie of status (vgl Turner 1968:555). 
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* 

* 

Verwagtinge met betrekking tot ander akteurs verwys na interaksie wat plaasvind 

deur die proses van roloorname. Volgens Turner (1982:346), funksioneer hierdie 

tipe verwagtings baie sterk in die vorming van menslike gedrag. 

Verwagtinge met betrekking tot die gehoor verwys na 'n gehoor bestaande uit 

individue wat elkeen 'n posisie beklee. Dit kan soms 'n enkelpersoon-gehoor 

wees, soms 'n kleingroep-gehoor, soms 'n groot gehoor. Dit kan selfs 'n simbo

liese gehoor wees, byvoorbeeld die vermoedelike samestelIing van 'n lesersgehoor. 

So 'n werklike of voorgestelde gehoor verteenwoordig 'n verwysingsraamwerk of 

verwysingsgroep wat die gedrag van verskillende akteurs in hulIe onderskeie 

statusse omskryf (vgl Turner 1982:346-347). 

Eksponente van die rolIeteorie beskou dus die sosiale werklikheid as 'n netwerk van 

interafhanklike statusse waarbinne individue rolIe vertolk. Aan elke sosiale posisie of 

status is daar sekere verwagtings gekoppel ten opsigte van die gedrag van enige persoon 

wat daardie Posisie beklee. Sosiale organisasie of -struktuur is saamgestel uit verskil

lende netwerke van status/sosiale posisie, tesame met die verwagtinge wat aan daardie 

status gekoppel is. Beide status en rol- as die dinamiese aspek van status - is nie 'n 

kwaliteit van individue nie, maar elemente van sosiale sisteme. Die raakpunt of nexus 

tussen die gemeenskap en die individu word uitgedruk in die konsep van rol waarmee 

die regte en pligte wat aan die status verbonde is, in spel gebring word (vgl Van Staden 

1991:137; 1996:12). Die individu wat 'n bepaalde status of sosiale posisie beklee, by

voorbeeld die posisie van regter of dokter of predikant of professor, speel dus die rol 

wat met daardie status geassosieer word in ooreenstemming met die verwagtings of 

norme wat daaraan gekoppel is. Hierdie norme is die gedragsreels wat voorgeskryf is 

vir daardie posisie, en geld vir enigeen wat die posisie beklee. Die norme is strukturele 

verwagtings wat mettertyd stol om sosiale instellings (bv maaltye) of institusies - soos 

die juridiese of die religieuse - te vorm waardeur die samelewing gereguleer word 

(vgl Berger & Luckmann 1967:53-58; Funk 1981:24; Van Staden 1988:342-344)5. Op 

hierdie manier word dit moontlik om individuele rolvertolking te meet teenoor die 

strukturele verwagtings wat aan die betrokke rol gekoppel is. 

Daar moet onderskei word tussen rolattribute en roluitvoering as aspekte van rol

verwagting (Funk 1981: 24). Rolattribute verwys na die sosiaal voorgeskrewe status

simbole wat met 'n bepaalde rol geassosieer word (bv kleredrag, ereplekke aan tafel, 

die tipe maaltyd). Roluitvoering verwys na die sosiaal voorgeskrewe gedrag in soort

gelyke situasies wat dikwels voorkom (bv gasheer en gaste teenoor mekaar, oftewel 

tafeletiket). In hierdie verband word daar 'n onderskeid getref tussen die regte en 

pligte van toepassing op die rolIepaar in 'n diadiese verhouding. Diadiese verhoudings 
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kom voor waar rolpare ter sprake is, byvoorbeeld die van baas/slaaf, koning/onder
daan en gasheerl gas. Malina (1981: 80) onderskei twee tipes diadiese kontrakte: 

* 

* 

die Iwl/egia/e diadiese kontrak wat gesluit word tussen persone van gelyke status. 

Dit bestaan uit horisontale diadiese verhoudings wat die uitruil van geskenke of 
gunste van gelyke waarde insluit. Hierdie tipe kontrak produseer 'n simmetriese 

verhouding. 

die patron-client diadiese kontrak wat gesluit word tussen persone van ongelyke 

status. Dit bestaan uit vertikale diadiese verhoudings wat asimmetries is en word 
deur Carney (1975:171) soos volg beskryf: 

The basic idea is that a man of position and power uses his influence to 

advance or protect inferiors. The latter then become his clients. Clients 
owe their patron, their benefactor, fealty, and must themselves in turn 
provide resources or services upon his demand .... The client of a power 

wielder thus becomes a powerful man and himself in turn attracts clients 
. .. So arise the distinctive pyramids of power - patron, then first order 

clients, then second and third order clients and so on - associated with 

a patronage society. 

In sulke verhoudings maak die regte van een party die pligte van die ander uit (' n 
gasheer het bv die reg om te verwag dat die genooide gaste die ete bywoon, en die 

gaste wat die uitnodiging aanvaar het, is verplig om teenwoordig te wees). 
Rolverwagtings kan gewaardeer word in terme van hulle verpligtingskarakter. 

Daar is basies twee kriteria om die verpligtingskarakter van roUe mee te meet. Die eer
ste is die gewig van die sanksie (beide positief en negatief) waarmee die gemeenskap 

konformering met of afwyking van die norm begroet. Positiewe sanksie kan inhou dat 
gedrag wat ooreenstem met die norm, beloon word. So 'n beloning kan wees in die 

vorm van sosiale prestige (Lk 14: 10 - dan sal daar vir jou eer wees by· almal wat saam 

met jou aansit) , of ook in die bereiking van 'n status waaraan hoe sosiale prestige 
gekoppel is. Negatiewe sanksie het die doel om gedrag wat van die norm afwyk, te 
straf. Dit het die teenoorgestelde gevolg van positiewe sanksie, naamlik verlies aan 

sosiale prestige (Lk 14:9 - dan sal jy met skaamte die laaste plek inneem) of verlies 

aan status. Sanksies word toegepas na gelang van eksteme, waarneembare gedrag (vgl 

Funk 1981 :26). 
Die tweede kriterium om die verpligtingskarakter van rolverwagtings mee te meet, 

is die gewigtigheid waarmee sulke verwagtings ge/egitimeer word. Funk (1981:26) 

onderskei tussen empiriese en meta-empiriese legitimasie. 
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Empiriese legitimasie verwys na suiwer sosiale gedragsnorme wat uitgedaag, be
vraagteken en aangepas kan word, of wat hulle oortuigingskrag heeltemal kan verloor. 

Meta-empiriese legitimasie aan die ander kant is 'n beroep op die wil van God in die 

voorskryf van bepaalde gedrag. Die gedragsnorm word voorgehou as iets wat ooreen
komstig die wil van God is (vgl Lk 14:11,14), en geen bevraagtekening daarvan of 

kritiek daarop is toelaatbaar nie. Terwyl sanksies net toegepas word na aanleiding van 

uiterlike gedrag, is legitimering ook van toepassing op die innerlike houding teenoor 
die sosiale norm. 

3.3 'n Paslike model 

3.3.1 Literere analise en sosiaal-wetenskaplike kategoriee: Versoenbare benade-
rings? 

Die objek wat bestudeer word, is 'n literere teks. Meer presies - 'n narratief. As 

sodanig moet die model waarmee gewerk word, die literere karakter en die literere tipe 
wat voorhande is, verdiskonteer. Tegelyk egter, is die ander uitgangspunt van hierdie 

studie dat sosiaal-wetenskaplike teoriee vrugbaar gebruik kan word in die interpreta
tiewe proses. Hoe kan die twee dissiplines (literere- en sosiaal-wetenskaplike teoriee) 

met mekaar gelntegreer word in een model? 
Elliott definieer die strategiese of pragmatiese dimensie van literere tekste. Die 

strategie van 'n teks is die bewustelike ontwerp van 'n dokument, bereken om 'n spesi
fieke sosiale effek te he op sy hoorders of lesers (vgl Elliott 1981:11). Dit word ook 

genoem die pragmatiese dimensie van tekste waardeur die teks funksioneer as 'n effek
tiewe medium van sosiale interaksie (vgl Elliott 1987:2). In 'n narratiewe teks word 

hierdie pragmatiese dimensie bereik deur die skep van 'n altematiewe tekswereld waar
binne karakters met mekaar in interaksie is, handelend en verbaal. 

Die sosiale wetenskappe bestudeer op hulle beurt juis die interaksie wat in 'n 

samelewing plaasvind. Daarvoor bedien hulle hulle onder andere van die roll eteorie , 
wat interaksie ontleed as 'n spel tussen statusse of sosiale posisies wat dinamies voltrek 

word deur individue in rolle. Die individuele rolvertolking word telkens gemeet aan 
die sosiale verwagtinge wat aan elke status gekoppel is. 

Die verbinding tussen die literere- en die sosiaal-wetenskaplike ondersoeke is op 

die makrovlak gelee in die ooreenkoms tussen die literere konsep van narratief as 'n 

storiewereld enersyd~, en as 'n voorgestelde sosiale werklikheid of sisteem andersyds. 
Op die mikrovlak kan die verband gevind word in die korrespondering van die karak

ters as analitiese kategoriee in narratiewe eksegese, met die konsepte van status, rol en 

verwagtings as analitiese kategoriee in die sosiale wetenskappe (vgl Van Staden 1991: 

188). Op hierdie wyse is narratiewe eksegese en sosiaal-wetenskaplike analise versoen
baar met mekaar en word dit gelntegreer in 'n analitiese modd. 
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3.3.2 Teksafbakeniog 
In Lukas 14: 1-24 is daar verskeie metaforiese narratiewe episodes vervat waarin status 

en rolle vQOrkom, sosiale norme onderliggend of openlik ter sprake kom, en sanksies 

en legitimering van gedrag duidelike leidrade bied vir die interpretasie van die onder

hawige gedeeltes. Verder is dit duidelik dat daar 'n antagonisme aanwesig is tussen die 

hoofkarakters, Jesus en die Fariseers (vgl Saldarini 1988:179-180; Van Staden 1991:5-

8; Kingsbury 1992:1500). Die tema in die hoofstuk het deurgaans verband met maal

tye. Dit is 'n besondere tema wat handel oor 'n uiters komplekse sosiale instelling (vgl 

Douglas 1974:249; Karris 1985:49-52; Neyrey 1988:76; 1991:361). Douglas (1974: 

260) beskryf die belangrikbeid van maaltye soos volg: 

[T]he meaning of a meal is found in a system of repeated analogies. 

Each meal carries something of the meaning of the other meals; each 

meal is a structured social event which structures others in its own 

image. 

Hierbenewens dui sosiale antropoloe aan dat die op~nvolging van maaltye, die spys

kaart en die stappe in die voorbereiding daarvan, vernuwing en verandering. weerstaan. 

Maaltye kan beskou word as een van die mees konserwatiewe aspekte van enige ge

meenskap (Corley 1993:xvi). So verkry maaltye die status van instellings in die same

lewing, en word hulle waardevol vir sosiaal-wetenskaplike analise. Elliott suggereer 

dat daar 'n noue verband is tussen maaltye en verhoudings binne die huis. Maaltye, net 

soos verhoudings, funksioneer volgens horn op drie maniere: 

They (meals) represent (1) physical means for sustenance and survival, 

(2) channels and codes of sociality, and (3) symbols of life shaped by the 

principles and values of the Kingdom of God. 

(Elliott 1989:9) 

Smith (1987:614) beskou die motief van tafelgemeenskap as 'n geliefde literere tegniek 

van Lukas. Dit lyk ook korrek, want juis by die maaltye kom die opponerende ideolo

giese perspektiewe van Jesus en die Fariseers duidelik na vore. 

In die lig van bogenoemde oorwegings word Lukas 14:7-11; 12-14; en 15-24 ont

leed in terme van die korrelasie tussen rol en die uitvoering daarvan. Daar word ook 

gekyk na die assessering van die handeling (positief of negatief), en die legitimering 

van die handeling (empiries of meta-empiries; vgl Van Staden 1991:196). 
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4. Analise 

Verskeie verwysings na roUe kom voor in die metaforiese narratiewe episodes in Lukas 

14: 1-246. Die aanname is dat Lukas die algemene strukturele verwagtings met betrek

king tot hoe status herdefinieer om bereidheid tot diens aan ander in te sluit - dit wil 

se, om 'n rol te aanvaar wat geassosieer is met lae status. Dit hou verband met Lukas 

se voorstelling van God aan die hand van die kernwaarde medelye (OiKTipp.wJI), teenoor 

die kernwaarde van die Fariseers naamlik heiligheid (a'YLO~ - LXX Lev 19:2) soos dit 

na vore kom in volmaaktheid (TeAeLO~ - Mt 5:48). Neyrey (1988:80) merk in hierdie 

verband op: 

Christians and Pharisees ... would both claim to be faithful to Israel's 

God; they both appeal to the Scriptures for validation of their viewpoint; 

they both proclaim concern for holiness, forgiveness of sin, etc. But 

they are construing their systems on different core values, which imply 

different structures, and which prompt different strategies. 

Die analise van Lukas 14:7-24 aan die hand van 'n rolmodel wil gegewens inwin aan 

die hand waarvan bogenoemde aanname bevestig of as foutief aangedui kan word. Die 

volgende aspekte word by die analise in ag geneem: 

* 

* 

* 

* 

658 

Die verskillende verwysings na roUe in die metaforiese narratiewe. Genoemde 

narratiewe word hanteer as verteenwoordigend van interaksie-situasies. 

Die status waarna elke rol verwys. 

Die beoordeling van rolgedrag. Dit is 'n ondersoek na die manier waarop die 

aksie gesanksioneer word (positief/negatief) en/of gelegitimeer word (empiries of 

meta-empiries) . 

Laastens word die resultate van die analise geassesseer in terme van die model om 

te bepaal of die hipotese oor die herdefinisie van status en rol bevestig of ontken is. 
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4.1 Roisamestelling 
Onder hierdie kategorie ressorteer alle verwysings na persone in die narratiewe episo
des. 'n Lys van verwysings toon die volgende: 

Lk 14:7-11 Lk14:12-14 Lk 14:15-24 

nvoe; (iemand) (v.8) (Jt> (1tOtne;) (v. 12,13) uvepco1t6e; ne; ('n man) (v. 16) 

o lCElCAl1"cOe; (gasbcer) v. 10 o "E"A1]"cO'O (gasheer) v. 12 lCt>PlOc;J ot"o/)E(J1t6't11C; (v. 21) 

Ev'tt~6'tepoe; (belangriker gas) (v.8) f/ltAOUC; (vriende) 1toUoiJc; (baie) (v. 16) 

MeAf/loiJc; (broers) lCElCAl1~£VOt>c; (genooide gaste) 
(Jt>YYEVEte; (familie) (v. 17) 

yd'tov<xe; 1tAOt)(JlOt>c; (ryk 1taV'tEC; (al die oorspronklike 

bure) (v. 12) gaste) (v. 18) 
'trov lxv/iprov ElCetvrov 'trov 
lCElCA l1~£vrov (diegene wat 
eerste uitgenooi is) (v. 24) 

o 1tpro'toC; (die eerste (van die 
genooide gasteJ) (v. 18) 

E'tepOe; ('n ander (van die 
genooidesJ) (v. 18) 

E'tepo'O (nog 'n ander [.an die 
oorspronklike gasteJ) (v. 20). 

f/lU .. e (Hiend) (v.10) 1ttCllXOUe; (die armes) 'tOUe; 1t'tcoxoUe; (die armes) 

c'.tv{Xxdpouc; (kreupelcs) lxv{XxdpoUC; (kreupeles) 

Xro)..OUC; (Iammes) 'tt}!pA.oUe; (blindes) 

tt>cp)..oiJc; (blindes) (v. 13) xco)..oUe; (lammes) (v. 21) 

(JuV{xV<X"etIlEVOUC; (ander gaste = 
gchoor) (v. 10) 

/) /iix{XloC; (die rcgverdige) (v. 
14) 

o /)ou)..o'O (dienskneg) (v. 
17,21,22,23) 

1tiiC; 6 il1jl'rov E<XU'tOV (by wat 
bomselfverhoog) (v. 11) 

o 't<X1tetvrov E{xU'tOV (by wat born self 
vemeder) (v. 11) 

Sommige van bogenoemde verwysings kan saam gegroepeer word as dieselfde -tipe 

deurdat hulle na dieselfde sosiale posisic of status verwys, sodat ons in werklikheid 

slegs enkele rolle onderskei. 
Eerstens is daar melding van 'n gasheer. In terme van rolleteorie is 'n gasheer een 

deelnemer aan 'n diadiese verhouding 7, wat impliseer dat die rol alleen in perspektief 

gesien kan word wanneer dit gedefinieer word deur die teenparty, naamlik die rol van 

die gas, binne 'n interaksiesituasie soos 'n maaltyd waarby beide gasheer en gaste teen

woordig moet wees. 
In die teksgedeelte is daar verskeie terme wat verwys na die rol van die gas (te) . In 

al drie narratiewe episodes word die gaste basies in twee groepe verdeel: meer en 
minder belangrike gaste; die wat in staat is om vir die uitnodiging te vergoed deur op 

hulle beurt weer uit te nooi teenoor ander wat nie kan vergoed nie; die wat eerste uitge

nooi is en die wat later in hulle plek geI1:ooi is. 
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In die mees uitgebreide van die narratiewe eenhede (Lk 14:15-24) kan die rol van 
die dienskneg onderskei word. Dit is deel van 'n tweede diadiese verhouding, naarnlik 

die tussen baas en slaaf/dienskneg/huisbestuurder (KVpLO~-OOUAO~ of OiKOO8CT7rOT17~

OOiJAO~). 

Die laaste rol wat onderskei kan word, is die van die gehoor. Daar is implisiete 
getuienis in die narratiewe episodes van 'n eenpersoon-gehoor benewens enige ander, 

naarnlik God. Hy word geimpliseer in die passiewe stelwyse elke keer wanneer 'n om
keer van rol of status verrneld word. 

Daar kan dus vier basiese roUe ge"identifiseer word in die teksgedeelte, te wete die 

van gasheer, gas, slaaf/dienskneg en gehoor. 

4.2 Statusklassifikasie 
Die vier roUe wat hierbo onderskei is, kan soos volg geklassifiseer word in terrne van 

hoe of lae status: 

Hoe status Lae status 

Die gasbeer Die dienskneg ("an die gasbeer) 

Gaste \Vat kwalifisccr "ir '0 uitnodiging 01' grond Gaste \Vat nie kwalifisccr "ir '0 uitnodiging 

"an hulle status (vricnde, brocrs, familie, ryk nie, omdat bulle status te laag is (armes, 

bure) krcullclcs, lammcs, blindcs) 

4.3 Rolattribute 
Die gasheerrol word gekenmerk deur die tipe maaltyd wat die gasheer aanbied (gewoon 
of spesiaal, groot of klein, ens); deur die feit dat die gasheer die gastelys bepaal; deur 
sy kontrole oor die sitplekreelings, dit wil se aan wie hy die ereplekke toeken; en deur 

die feit dat hy die eienaar is van 'n slaaf wat sy opdragte oor die maaltyd uitvoer. 
Die gaste-rol word in drie dele onderskei: die eerste groep word voorgestel as 

vanselfsprekende gaste vir die maaltyd, en daardeur word huUe (hoe) status aangedui. 

Hulle is ook in staat om die gasheer te vergoed deur horn terug te nooi. Die tweede 
groep is duidelik nie vanselfsprekende gaste nie, want huUe is die arrnes en blindes en 
lammes en kreupeles en is nie in staat om die gasheer te vergoed nie. Die derde groep 

is selfs nog minder aanvaarbaar - die wat in die strate en lane leef (Lk 14:23). 
Die diensknegrol is verbind aan die gasheerrol en daardeur gedefinieer. Hy voer 

presies die opdragte van die gasheer uit. 
Die rol van die gehoor is om te reageer op die aksies wat die ander roUe neem, en 

deur die reaksie goed- of afkeuring van die aksie aan te dui (Lk 14:9,10). Daar word 
pertinent gese dat die gehoor tot die hoestatusgroep behoort (Lk 14: 10). 

Die ge"impliseerde eenpersoongehoor is God, wat kan en sal reageer op die gedrag 

van die gasheer en die gaste. 
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4.4 Strukturele verwagtings 
Status, rol, sanksie en legitimasie is kategoriee wat aandui watter waardes geld in 'n 
sosiale sisteem. Die volgende opsomming kan gegee word van die verwagtings ten op

sigte van elke rol in die vertellings: 

Rolle Lk 14:8-11 Lk 14:12-14 Lk 14:16-23 

Gasheer bepaal wie waar sit bepaal die gastelys stuur sy 

dienskneg om 

die gaste uit te 

nooi 

Gaste (groep 1) kies die nederige kan die gasheer kom oa die 

plekke vergoed banket 

Gaste (groep 2) kao nie die gasheer kom na die 

\'ergoed nie banket 

Gaste (grOCl) 3) kom oa die 

baoket 

Dienskneg bedien die 

uitnodigings aan 

die gaste, co 

bring hullc na 

die banket 

Gehoor Ken aansien en ecr toe, 

of weerhou dit 

4.5 Sintese van data 
Wat veral van belang is in hierdie analise, is die funksionering van sanksies en 

legitimering. Sanksies word toegepas na gelang van die ooreenstemming met of die 

afwyking van die norme wat voorgeskryf is vir 'n bepaalde rol (d i rolverwagtings of 
gedragsreels). Sanksies kan positief wees wanneer daar ooreenstemming met die rol

verwagting is of negatief wanneer daar afwyking is van die norme. Sodoende word 
sanksies geassosieer met vermeerdering of vermindering van sosiale prestige. 

Die verpligtingskarakter van rolverwagtings (norm e) hou verband met die tipe 

legitimasie waarmee die norme ondersteun· word. Ons het reeds verwys na empiriese 

legitimasie wat betrekking het op algemeen aanvaarde norme van gedrag - dit wil se 
sosiale norme. Meta-empiriese legitimasie verwys na die feit dat metafisiese argu

mente gebruik word om gedrag te bevorder - dit wil se dat 'n beroep gedoen word op 

die wil van God om 'n besondere sterk aansporing te gee vir 'n spesifieke handeling of 

vir 'n bepaalde gedragswyse. 
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4.5.1 Lukas 14:8-11 

Dit blyk in hierdie gedeelte dat gedrag wat 'n houding van selftevredenheid, selfgereg

verdigheid, en 'n opsigtelike strewe na sosiale eer en status openbaar, met 'n negatiewe 

sanksie aangedui word as totaal onaanvaarbaar. By geleentheid van 'n maaltyd, waar 

die struktuur van die instelling 'n hierargiese differensiasie vertoon, is dit verstandig vir 

gaste om die nederigste plek aan tafel in te neem, eerder as die vernaamste. Die per

soon wat sy eie posisie en status oorwaardeer, sal in die openbaar beskaam word deur 

verwys te word na 'n laer statusgroep. Jesus verbied gedrag soos deur die gaste 

geopenbaar (Lk 14:8). Sulke gedrag word dus aangedui as afwykend van die aan

vaarde sosiale norme van toepassing op die rol van 'n gas. Maar daar is selfs meer op 

die spel. Nie alleen is sulke gedrag sosiaal onaanvaarbaar nie - God self sal die status 

van sulke mense omkeer (Lk 14: 11). Hier kom en;tpiriese en meta-empiriese legitima

sie dus ooreen om hoogmoed af te wys. 

4.5.2 Lk 14:12-14 

In die tweede metaforiese narratiewe episode verskuif die aandag vanaf die gaste-rol na 

die gasheerrol. Die agtergrond is steeds die van 'n maaltyd. Eerstens word die prak

tyk om net status-gelykes uit te nooi, as onaanvaarbaar aangedui. Sulke praktyke word 

gedra deur verkeerde motiewe, naamlik om net mense te nooi wat jou weer sal terug

nooi. So word sogenaamde resiproke horisontale kontrakte· tussen gelykes tot stand 

gebring wat gebaseer is op wedersydse voordeel. 

Wie behoort dan op die gastelys te wees? Die armes, kreupeles, lammes en 

blindes (Lk 14:13). Hierdie vier kategoriee word saam gegroepeer as 'n kontra-groep 

teenoor die eerste groep, bestaande uit vriende, broers, familie en ryk bure (Lk 14:12). 

Die tweede groep bestaan dus uit mense van mindere status, sosiaal veragtes wat nie die 

vermoe het om die guns te vergoed nie. As 'n gasheer sulke mense op sy gastelys 

plaas, so word gese, sal God horn vergoed in die opstanding (Lk 14: 14). 

Wat Jesus hier aandui, is 'n vertikale diadiese verhouding tussen mense van 

verskillende sosiale status, wat herinner aan die asimmetriese 'patron-client' verhoud

ing. Die verskil is egter dat die verhouding wat Jesus propageer, geen element van 

wederkerige vergoeding bevat nie, maar gebaseer is op die beginsel van verantwoor

delikheid en medelye by die hoe statusgroep vir die mense van mindere of lae status. 

Wanneer dit gebeur, verskuif die beginsel van wederkerige voordeel vanaf die 

empiriese na die transendentale vlak waar dit opereer in die verhouding tussen die hoe

status rol en God self. God sal medelye self vergoed by die opstanding. 

662 HTS 53/3 (1997) 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services



Piet van Staden 

4.5.3. Lk 14:16-24 

Die gelykenis van die maaltyd vorm die hoogtepunt van hierdie groep uitsprake van 

Jesus wat die tema van 'n maaltyd bevat (vgl Fitzmyer 1985:1049). Volgens Ellis 

gebruik Lukas hierdie gelykenis omdat dit inpas by sy hele tema oor die omkeer van 

die orde: 

As the long invited guests reject the final invitation, so religious Judaism 

rejects Jesus' urgent invitation to the messianic banquet in the 'kingdom 

of God.' Like the excluded guests, the churchmen will be replaced at 

the messianic feast by the social and religious rejects, 'the poor and the 

maimed.' 

(1966:192) 

Donahue (1988:141-142; vg! ook Johnson 1977:146) argumenteer dat die verskonings 

van die eerste groep gaste vanuit die Ou Testament verklaar moet word. Hy verwys na 

aanvaarbare redes waarom iemand nie aan die Heilige Oorlog hoef deel te neem nie 

(vgl Dt 20:5-7; 24:5). Ek meen dat hy korrek is hiermee, omdat dit korreleer met die 

houding wat LukaS aan die Fariseers toedig, naamlik dat hulle in 'n spesiale kategorie 

inpas wat hulle vrystel van die eise wat saamgaan met aanvaarding van die banket. Dit 

komna vore in Lukas 14:25-35, waar Jesus die skare waarsku dat opofferings gemaak 

moet word in die gang van geloof. Die 'uitgroep' word die 'ingroep' by die banket op 

sterkte van hulle aanvaarding van die uitnodiging asmede van die opofferings wat daar

mee gepaard gaan. 

4.6 Interpretasie 
Die karakter wat die antagonis teenoor Jesus speel in Lukas se verhaal, is die Fariseers 

- nieslegs as party nie, maar as verteenwoordigers van mense en groepe van alle tye 

in die kerk wat eie voordeel en grense en reels belangriker ag as mense. 

5. Gevolgtrekking 
Om vir die kerk in die modeme samelewing 'n visie te formuleer is baie soos om pad te 

soek in ongekarteerde gebied: terwyl ons weet om ons vir rigting te orienteer aan die 

'vaste' punte soos die posisie van die son bedags en die sterre snags, kan daar ook fak

tore opduik wat verwarrend inwerk op selfs die vaste punte. 

In die Nederduitsch Hervormde Kerk geld die Bybel as primere vaste punt. Dit 

kom na vore in die benamings wat ons vir hierdie versameling literere dokumente het, 

naamlik Bybel, Kanon, Heilige Skrif, Woord van God. Ook die geskiedenis en belyde-
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nisskrifte en die tradisie en usansie in die Hervonnde Kerk geld as vaste punte. 

Paradoksaal handhaaf ons egter die standpunt dat ons daardie primere vaste punt, die 
Bybel, krities-wetenskaplik mag bevra, analiseer, onderwerp aan toetsing met wiskun

dig-Iogiese deduktiewe argumente, en gevolglik in geheel of in onderafdelings blootstel 
daaraan om verkeerd bewys te word. Die krities-teologiese tradisie van die Hervonnde 

Kerk dwing horn om in 'n bepaalde opsig die relatiwiteit van sy vaste punt te erken. In 
die verlede het die kerk dan ook toegegee dat daar verskil van mening kan wees oor die 

interpretasie van uitsprake in die Bybel, afhangende van die hoek waaruit die ondersoek 
gedoen word8. Hierdie relatiwiteit is vir die kerk gelyk aan onsekerheid, en omdat hy 

met ewige waarhede werk kan hy nie gesien word om onseker te wees nie. Daarom het 
die Hervonnde Kerk gekompenseer vir die waargenome verlies aan 'finale waarhede' 
deur byvoorbeeld aan die belydenis groter prominensie te verleen. Hierdie feit kom na 

yore in die onenigheid wat in die jongste tyd rondom die belydenis in die Hervonnde 

Kerk ontstaan het. 
Die posisie waarin die kerk horn bev.ind, is nie iets nuuts nie. Dit is ook nie net 

die kerk wat blootgestel is aan orientasieverlies nie. Dit kan gebeur met samele

wingsverbande soos· volke of maatskappye of huisgesinne. Wat van belang is is die 
wyse waarop 'n samelewingsverband poog om die waargenome identiteitsverlies teen te 
werk of te oorkom. Tipiese gedrag is om 'n addisionele identiteitsmerker te beklem

toon (bv die belydenis), en dan reels en grense vir gedrag aan te dui en af te dwing wat 
in ooreenstemming is met die identiteitsmerker. 

5.1 Die kerk aan die einde van die eerste eeu 
Die Joodse godsdien~ in die eerste eeu het presies hierdie tendens getoon. Na die 
terugkeer uit die ballingskap is die tempel herbou as eerste orientasiepunt. Die 

identiteitsverlies wat tydens die ballingskap ervaar is, is verder teengewerk met nuwe 
prominensie op die Wet, en met verloop van tyd, die proliferering van nuwe, bykom

stige wette. Die grense van aanvaarbaarheid ten opsigte van reinheid is uitgestippel en 
streng toegepas. Mense wat volgens die interpretasie van die godsdienstige owerhede 

nie voldoen het aan die vereistes van reinheid of heiligheid nie, is uitgesluit met 'n 
beroep op die Wet, tradisie en usansie (vgl Van Staden 1991:1-3). Die kemwaarde in 
hierdie struktuur is dus reinheid of heiligheid in ooreenstemming met die reels. Dit is 

'n eksklusiewe benadering. . 

Binne hierdie raamwerk verkondig Jesus 'n nuwe boodskap waarvolgens mense nie 

uitgesluit word op grond van synskategoriee nie, en ook nie veroordeel word aan die 
hand van die tradisionele interpretasie van die Wet nie. Die onderskeidingskriterium is 

nie meer die uitspraak in Levitikus 19:2 - 'Wees heilig, want ek is heilig' nie, maar 

die riglyn: 'Wees barmhartig, want ek is barmhartig' in Lukas 6:36. Die kemwaarde 

waarvolgens Jesus (en Lukas) oordeel, is medelye. DU is 'n inklusiewe benadering. 
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Lukas skryf in die laaste kwart van die eerste eeu n C. In die altematiewe 

tekswereld van die narratief herdefinieer Jesus die strukturele verwagtings wat gekoppel 

is aan enige hoe status om diensbaarheid ten opsigte van die sosiale en religieuse min

derbevoorregtes in te sluit. Anders gestel: Medelye word deel van die verwagtings ten 

opsigte van heiligheid. Dit word deur Jesus meta-empiries gelegitimeer en empiries 

gedemonstreer. Die gevolge van sy optrede impliseer strukturele wysigings wat ervaar 

word as 'n bedreiging ~an die sorgvuldig uitgewerkte religieuse magstrukture binne die 

Joodse godsdiens. Die reaksie van die religieuse elite (uitgebeeld qeur die rol van die 

Fariseers) is rampspoedig vir Jesus. Ten einde die status quo te handhaaf, maak hulle 

Horn dood. Tog is sy dood juis die katalisator waardeur 'n beweging tot stand kom 

wat die waardes van inklusiwiteit en verantwoordelikheid vir die swakkes beliggaam. 

Hieruit kan afgelei word dat die narratief gerig is aan die toenmalige kerk waar

binne identiteitsverlies begin lei het tot nuwe reels en grense. Daar kan dalk gepraat 

word van 'n Fariseisme in die kerk wat ontstaan het as gevolg van die vestiging van 

selfbevoordelende magstrukture9. Die narratief met sy altematiewe tekswereld wil die 

status quo wysig presies soos Jesus gedoen het. Die intrinsieke visie vir die kerk wat 

onderliggend aan die narratief is, is dus dat die kerk opnuut die transfomasie aan hom

self moet voltrek wat Jesus binne die Joodse godsdiens voltrek het, en so die toekoms 

sal ingaan. 

5.2 Die Nederduitsch Hervormde Kerk aan die einde van die twintigste eeu 

Dit is ironies dat die NHKA aan die einde van die twintigste eeu presies dieselfde teg

niek gebruik as die Lukaanse kerk in 'n poging om identiteitsverlies teen te werk. Vir 

die ervaarde relatiwiteit van die Bybel as vaste punt word gekompenseer deur addi

sionele klem teplaas op die belyd~nis, op die sogenaamde Bybels-reformatoriese teolo

gie teenoor die pole van fundamentalisme en modemisme (vgl die Herderlike Skrywe 

oor Skrifbeskouing in Die Hervormer van 1 Mei 1997) en op uitgebreide reels en 

grense10. In die tweede deel van bogenoemde Herderlike Skrywe word lidmate ge

maan om die eksklusiwiteit van die Christelike geloof teenoor ander gel owe in stand te 

hou 11. Die vraag dien gevra en beantwoord te word: Is hierdie aksies nie pogings om 

magsbelange te beskerm en die status 'quo te handhaaf nie? Verklaar ons by voorbaat 

ampsdraers en lidmate tot ketters wat in alle ems worstel met die vraag of die mens se 

metaforiese en analoe insig in en spreke oor God nie dalk deur Horn tegemoetgekom 

word met metaforiese en analoe openbaring nie? Indien daar op intelligente lewe in die 

ruimte afgekom word wat 'n konsep van God het wat verskil van ons s'n, sal ons aan

vaar dat Hy horn elders ook anders kan openbaar? Waarop dring die kerk aan: Dat 

lidmate die geloofsmites12 moet glo, of verder moet vra na die waarhede waarop die 

geloofsmites 'n antwoord probeer gee? 
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Dit is my oortuiging dat Lukas se visie vir die kerk van sy tyd ook transformerend 
kan en moet inwerk op die kerk wat op die vooraand staan van die een en twintigste 

eeu. Dit hou in dat die kerk nie die intuitiewe weg volg van die skep van nu we grense 

en reels in 'n poging om iewers 'n orienteringspunt te vestig nie, en nie mense indeel in 

reinheidskategoriee ingevolge selfgepostuleerde identiteitsmerkers nie. Dit impliseer 

verder dat leiers en lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika die her
definisie van hulle status sal aanvaar om 'n verantwoordelikheid van diensbaarheid 

teenoor die sosiaal veragtes in te sluit ~ te meer omdat die Hervormde Kerk en sy lid
mate self vanwee eksteme kragte in daardie posisie kan beland. Die laaste implikasie is 

dat die kerk aan die hand van Lukas se boodskap sal begryp dat sy bestaan en opdrag 
meta-empiries gelegitimeer word deur die feit dat God mense belangriker ag as reels en 

grense. Dit beteken nie dat daar geen reels en grense is nie, maar wel dat verstellings 
aangebring kan en moet word in organisasie en houding, sodat die insig wat Lukas gee 

ook doelbewus deel sal word van die program van die kerk. 
Die voorlopige karakter van selfs die Hervormde Kerk se nadenke en uitsprake oor 

ewige waarhede word treffend geillustreer in die volgende gedig: 

Papegaai 
Die oerwoud broei hier in 'n kou 
en leerkring-kruine word klein skoppelmaai, 

voorwereldlike snawel 
byt die stang 
en knabbel aan die noodlotsdraad; 
(hoe sou die hose oog 
die heimenis van strandmeer en liaan ontbeer?) 

Die blinde mure 
het die tong tot bitter groet gewet, 
maar in die klein gevangenis 

is daar die geur van loue see, 
'n varse bries en seile wydgespan en groot: 

Hier brand 
die kleuresplinter van die oerplaneet. 

Endnotas 

Emst van Heerden 

Vergelyk Moessner 1992 vir 'n bespreking van die bedoeling van Lukas se proloog (Lk 1: 1-4). 

2 Funksionalisme en konflikteorie word nogtans nie gesien as mekaar uitsluitend nie, aangesien 

hulle nie werklike alternatiewe is nie (vgl Cohen 1986:170; Brown 1979:91). 
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3 Turner (1982:343) beskryf die verskil tossen die twee benaderings as twee pole op 'n 

kontinuum, waar in die geval van rolleteorie die individue gesien word as spelers in 'n teater, en 

in die geval van simboliese interaksionisme as deelnemers aan 'n spel. By rolleteorie is die inter

aksie dan in 'n groot mate gestruktureerd, maar by simboliese interaksionisme veel minder 

gestruktureerd en beinvloed deur 'n wye reeks taktiese moontlikhede wat tot beskikking van die' 

deelnemers is. 

4 Roloorname 'involves the reading of symbols emitted by others' (Turner 1982:325), of anders 

gestel is dit 'an adaptation of the ego's role to the alter's role' (Turner 1968:555). 

5 Turner (1982:319) beskryf sosiale struktuur as: (a) a network of positions, (b) a corresponding 

system of expectations, and (c) patterns of behavior which are .enacted with regard to the expecta

tions of particular networks of interrelated positions. 

6 Van Aarde (1986:59-62) dui aan dat metaforisiteit binne narratief 'n element word van 

paraboliese taaI (vgl ook Van Staden 1991:235, n 12). Daarom word die term 'metaforiese nar

ratiewe episodes' gebruik. 

7 In literere teorie bekend as 'n binere aktantiele relasie (vgl Van Aarde 1986:117). 

8 Dit is soos om in'te sien dat die planeet aarde wel 'n vaste posisie relatief tot die ander planete 

in ons sonnestelsel het, maar dat die sonnestelsel self ook 'n relatiewe posisie in die ruimte het. 

9 Kingsbury' (1992:1510) toon aan dat Lukas in Handelinge 15:5 die term Fariseers gebruik om 

te verwys na Christene wat steeds aangedring het op die nakoming van die Wet - selfs by nuwe 

Christene van heidense oorsprong. 

10 Die feit dat die kerk pas 'n lang proses voltooi het van nadenke oor en formulering van uit

gebreide reels en regul~ies in 'n kerkorde, is 'n toevallige illustrasie hiervan (vgl Konsep 

Kerkorde). 

11 Vergelyk die artikel: Gevaarlike misleiding oor nie-Christelike godsdiens in Die HelVormer, 

15 Mei 1997. 

12 Die term 'mite' word hier gebruik as aanduiding van konstruksies wat antwoord wil bied op 

syns- en sinsvrae, en het geen betrekking op die waarheidsgehalte van sodanige konstruksies nie. 
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