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HOOFSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 Agtergrond 

Soos die Vader sy Seun na hierdie wereld gestuur het, so stuur die Seun sy kerk na die eindes 

van die aarde. Die Groot Opdrag van Christus aan sy kerk soos in Matt 28:19 geformuleer, 

"Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels ... ", blyk met die eerste 

oogopslag eenvoudig en ongekompliseerd te wees, maar deur die eeue was dit duidelik rue die 

geval rue. Deur die eeue het die Kerk hom daarop beroem dat hy die evangelie ken en is met 

alles tot sy beskikking daarteen gewaak dat hierdie boodskap en die vorm waarin dit gegiet is, 

rue deur sinkretisme aangetas word rue. Ook is daar nooit besef in watter mate die kerk reeds 

deur sy eie kultuur bemvloed is nie. Die ander pool, naamlik kultuur, en die kontekstualisering 

van die evangelie binne daardie kulturele gegewenheid, is grootliks vergeet en het rue die 

nodige aandag ontvang rue. Deurgaans is hierdie houding ook deur die uitgangspunt gevoed 

dat sinkretisme as die vermenging van elemente van verskillende kulture en godsdienste wat 

met mekaar in aanraking korn, ten aIle koste vermy moet word. 

Tot en met ongeveer die helfte van die twintigste eeu, is die Christelike geloof en tradisies 

hoofsaaklik as 'n Westerse godsdiens beoordeel en ervaar. Die Weste was die Christendom en 

omgekeerd. Tot ongeveer die sestigerjare van die vorige eeu was oorheersing deur'die Weste 

in die Christelike wereld 'n erkende feit. Westerse te010giese tradisies, geloofsuitdrukkings en 

die verstaan van die evangelie wat uit Westerse bodem ontstaan het, was die norm en is na aIle 

dele van die wereld waar sendelinge gekom het, geneem. Thorogood (1996:412) se weergawe 

van die probleem in hierdie verband is veelseggend: 

Here is a picture from the 1950's, the faces of indigenous Australian children at a 

mission station in the Northern Territory. The faces look glum, baffled, heavy. But the 

clothing is that of English schoolchildren, for the mission had gathered aboriginal 

families from widely spread rural settlements, had fenced them into compounds and 
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was teaching the children with an English style ofcurriculum and discipline. Everything 

possible was being done with high motives. No wonder those eyes looked resentful. 

Die gevolg was dat die Christendom wat so oorgedra en verkondig is, seIde of nooit van die 

plaaslike kultuurgoedere kennis geneem of dit enigsins in ag geneem het. Trouens, met alles 

moontlik het die Christendom homself ook teen die geringste teken of gevaar van sinkretisme 

probeer vrywaar. Om hierdie gevaar te vermy, is die inheemse kultuur grootIiks misken en selfs 

as heidens afgemaak. Dit het probleme meegebring. T esfai (1995: 7) haa! in hierdie verband 

Hans Kung soos volg aan: 

Following the example ofPaul, the church became Greek with the Greek world and 

barbarian with the European barbarian world. However, it has not become Arabic with 

the Arabs, black with the blacks, Indian with the Indians, or Chinese with the Chinese. 

Viewed as a whole, the church of Jesus Christ has remained a European-American 

affair. 

Sedert die sestigeIjare van die vorige eeu het betekenisvolle veranderinge egter begin intree. 

Vanaf 1980 bevind die meerderheid Christene hulle buite die Westerse wereld. As gevolg van 

sendingwerk deur die Christelike kerk, het die kerk uitgebrei om die uithoeke van die aarde te 

bereik. In hierdie proses het die Christendom sy Westerse kleed begin afskud. Daar kan 

inderdaad na 'n ontwestering van die Christendom verwys word. Die noodsaaklikheid om van 

die inheemse kultuur kennis te neem en die evangelie in daardie kultuur te inkultureer, het nou 

op die voorgrond getree. Hiermee saam het die begrip kontekstualisasie ook sy verskyning 

gemaak. Belangrike navorsing in hierdie verband het groter duidelikheid gebring, byvoorbeeld 

Arbuckle (1990), Hesselgrave (1978, 1979), Hesselgrave & Rommen (1990), Hiebert (1999), 

Kraft (1997), Luzbetak (1996), Bosch (1991), Schineller (1990) en Schreiter (1995, 1997 a), 

om maar net enkeles te noem. 

Die oordra van die evangelie van Jesus Christus geskied dus nooit in 'n lugleegte ofvakuum 

nie, maar hieruit spreek duidelike voorveronderstellings: 

* Die Kerk van Christus het die verantwoordelikheid om hierdie opdrag uit te 
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voer. 

* Dit is imperatiefclat die oordrag en kommunikasie van die evangelie in duidelik

verstaanbare taal en idiome gehoor moet word. 

* 	As die Evangelie verstaan wil word, sal kontekstualisasie enersyds in gehoor

saamheid aan Skriftuurlike beginsels en waarhede moet geskied, maar 

andersyds sal dit ook in 'n reele verhouding tot die kulturele, lingu'istiese en 

religieuse agtergrond van die hoorders moet staan. 

Daar is egter ook duidelike struikelblokke waarteen gewaak moet word, naamlik: 

* Die persepsie dat die kultullf van die boodskapdraer 'n integrale deel van die 

aanbieding van die evangelieboodskap self vorm. 

* 	Onkunde oor die dinamiek van kultuur. 

* Die insluiting van sinkretistiese elemente uit die "ontvanger-kultuur/- religie" 

wat tot verlies van die essensie en identiteit van die evangelie kan lei. 

Oor die sinkretismeverskynsel is deur die jare uit vele oorde geskryf, byvoorbeeld deur 

Kamstra (1970), Kraemer (1937), Visser 't Hooft (1963), Van den Berg (1966) Gort et al 

(1989) en Stewart & Shaw (1994). Die grondhouding in hierdie verb and is feitlik deurgaans 

een van totale verwerping van sinkretisme as 'n gevaar wat ten aIle koste vermy moet word. 

In hierdie studie word claar op die Afiika- en in besonder die Suid-Afrikaanse konteks gefokus. 

Benewens 'n Skriftuurlike bewoenheid oor die swartmense van Afrika en Suid-Afrika in die 

besonder, het die aktualiteit van ~inkretisrne al meer en meer op die voorgrond getree. 'n 

Aanhaling uit 'n artikel van Schwartz (1989:2) in hierdie verb and spreek vir sigself: 

Virtually everywhere I went from Liberia to Kenya, Zambia, Zimbabwe, South Africa 

and Bophuthatswana, I heard concerned church leaders asking why so many "believers" 
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are turning with relative ease to practitioners of traditional religion in times of family 

or personal crisis. 

For example, recently an ordained minister of35 y~ars service to the church was told 

that he had terminal cancer and was released from the western hospital because "there 

is nothing we can do". He then went to the village ofa practitioner of spiritism to live 

out the final few months ofhis life. 

A young Christian university graduate had difficulty finding a job and believed there 

was a "spiritual" reason and so he consulted a diviner to find out who might have been 

seeking to prevent his personal advancement. 

Sengwe (1981: 1,2) het onder andere ook die volgende opmerkings gemaak: 

Statistics show that Africa will become a Christian continent by AD 2000. To some 

people this may sound unbelievable, but it is true. The church is booming. But while 

the Christian world is shouting hallelujah for such growth, there is a hidden weakness 

in this growth... this strong surge of growth is tied to the independent church 

movement in Africa. However, missions and mainline denominations have ignored the 

churches for various reasons: 

(1) the independent churches are not in "the camp". They have been founded 

by Africans rather than by foreign missionaries and therefore have no 

connection with the mainline denominations. 

(2) They are "foreign" because their structures and worship patterns may not 

be in line with the Protestant tradition. 

(3) The mainline denominations are suspicious and cautious because of the 

danger of syncretism. 

Indien die godsdienstige "stand" in Suid-Afrika onder die soeklig geplaas word, bied die 

waargenome groei van die Christendom baie redes tot optimisme vir die toekoms, maar daar 

is ook ontwikkelings wat maklik tot 'n tragedie kan lei. 

Crafford (1988:1) wys daarop dat daar enersyds hoop is, omdat die vinnig groeiende jong 

kerke nie deur antieke strukture en tradisies aan bande gele word nie en daarom tot kreatiewe 
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aanpassings in staat is. Dit kan die wonder van inheemse Afrika-kerke wees waarin die 

swartman homself tuis voel. Dit kan ook tot 'n Afrika-teologie lei wat die Christendom in 

Afrika grootliks kan verryk. 

Hierteenoor kan die verlange na selfidentifisering in verhouding met die eie kulturele 

agtergrond egter daartoe lei dat sinkretismestrukture ontstaan wat baie min ooreenkoms met 

Skrifwaarhede en die historiese Christendom vertoon. 

Verskillende faktore het tot die toenemende groei van die Christendom in Afrika bygedra, 

byvoorbeeld die groot getal sendelinge wat die kontinent binnegestroom het, die Afrika-bekeer

tinge self, kolorualisme wat die deure vir die evangelie geopen het en die besondere aard van 

die tradisionele Afrika-godsdiens self Crafford (1988:2) wys daarop dat dit 'n wereldtendens 

is dat godsdienste van 'n arumistiese aard makliker met die evangelie benader kan word. 

Bowendien is daar sekere elemente in die tradisionele godsdiens wat maklike aanknoping by 

die evangelie vind, byvoorbeeld die geloof in 'n opperwese, die erkenning van die geesteswereld 

en die harmonie tussen die mens, die natuur en die medemens. Die snelle groei van die 

Christendom in Afrika het by baie navorsers die idee laat ontstaan dat 'n wonderwerk besig is 

om in Afrika te gebeur. Berns dit egter rue op 'n ooroptimisme rue? Dit is nodig om sommige 

van die enorme probleme wat die Afrika-Christendom in die gesig staar, te belig. 

Waarskynlik een van die grootste probleme is 'n nominele Christendom en sinkretisme. Die 

vraag is juis of die groot getallegroei ook met die nodige geestelike groei gepaard gaan (vgl 

ook Van den Berg 1966:9). Volgens Crafford het die vinnige groei 'n probleem geskep. 

Duisende bekeerlinge is tot die Christendom en by name die Onafhanklike Swart Kerke 

toegevoeg. Indien hulle rue die nodige opleiding en toerusting ontvang rue, sal hulle 

ongetwyfeld in paganisme en sinkretisme terugval. Die groot probleem is egter dat die kerk self 

nie opgewasse en toegerus is om die nodige toerusting of opleiding te verskaf rue. In die 

Onafhanklike Swart Kerke het letterlik duisende profete, predikers en priesters geen teologiese 

opleiding rue en dit skep enorme probleme vir die Christendom oor die algemeen. 

Wat ook problematies is, is die nativistiese reaksie wat veral in die Onafhanklike Swart Kerke 
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gevind word. Oit spruit uit die konflik tussen die inheemse Afrika- en die Westerse kultuur. In 

hierdie bewegings is daar pogings om die tradisionele Afrika-kultuur en wereldbeskouings te 

behou of te laat herleef Hulle streef daama om dit wat in die akkulturasieproses verloor is, 

te laat herleef en te vervang. Op hierdie wyse kan In gevaarlike vorm van sinkretisme bevorder 

word wat tot die tradisionele verlede kan terugkeer ofdit kan tot In tipe Christendom lei waar 

die Bybel en Christus In sekondere plek het en die godsdienstige ervaring of die swart profeet 

die primere gesag word (Crafford, 1988:8). 

Die groot gevaar of tragedie wat dreig, is dat die Onafhanklike Swart Kerke die tragiese 

verdwyning van die Bybelse Christendom in Afrika kan veroorsaak. Die groot uitdaging 

waarmee die Afrika-Christendom gekonfronteer word, is hoe om tegelykertyd "van Afrika" en 

waarlik "Christelik" te wees. Oor die noodsaaklikheid van verinheemsing bestaan daar geen 

twyfel nie en niemand kan die feit ontken dat die boodskap van Jesus Christus die Afrika

kultuur dieper moet binnedring nie. Verinheemsing is in baie gevalle baie oppervlakkig en 

weinig meer as maar net In dun vernislagie wat bo-oor die tradisionele godsdiens en waardes 

geverf is. Crafford se waarskuwing is een wat terdee ter harte geneem moet word (1988: 11): 

Indien In groot deel van die Afrika-Christendom sou verander in In sinkretistiese 

struktuur of'n nuwe post-Christelike messiaanse beweging, sal dit 'n tragedie vir die 

wereld-Christendom wees. Maar indien die Christendom In nuwe identiteit kan vind in 

die Afrika-konteks, en sO inheems word dat die Afrika-Christene tuis voel in die kerke, 

en 'n taal praat wat appel maak op Afrikane en nog steeds in Christus gewortel bly, sal 

dit niks rninder wees nie as 'n wonderwerk van God se krag om kulture van die 

mensdom te evangeliseer asook van die vermoe van die Christendom om hom self met 

enige kultuur te assosieer. 

Soos reeds genoem is, moet bogenoemde aspekte nie uit die oog verloor word nie. Daar is 

ester ook 'n ander sy van die saak waaraan aandag gegee moet word. Word die kultuureie en 

kulturele uitdrukkings van die swartman werklik grondig begryp? Oorheers Westerse 

denkpatrone en skemas nie? Het sinkretisme net 'n negatiewe konnotasie of moet die 

positiewe ook daarin raakgesien en geeksploiteer word? Moet dit 'n ongekwalifiseerde 

aanname wees dat in die oordragproses en kontekstualisering van die evangelie sinkretisme 
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noodwendig altyd verkeerd is? Is sinkretisme en inkulturasie onder aIle omstandighede 

onversoenbaar? Is sinkretisme geheel en al onvermydelik, of is dit 'n noodsaaklike stap in die 

inkulturasieproses? Hoe kan daar 'n gesonde balans tussen evangelie en kultuur geskep word? 

Dit is belangrike vrae soos hierdie en nog vele meer wat as konfrontasie dien en verdere 

navorsing vereis. Dit is wat met hierdie stu die beoog word. 

1.2 Hipotesestelling 

Dis die grondliggende uitgangspunt van hierdie navorsing dat sinkretisme in soverre dit die 

essensie en identiteit van die evangelie aantas, vermy en teengewerk moet word. Sinkretisme 

is egter ook nie altyd verkeerd nie en moet derhalwe nie ongekwalifiseerd negatief bejeen 

word nie. Dit bied onder andere aan die Christen 'n teologiese uitdaging om die grootste mate 

van versoening tussen elemente van twee ofmeer kulture wat met mekaar in aanraking kom 

te laat plaasvind, sonder om die essensie en identiteit van die evangelie in die proses te verloor. 

Terwyl hieroor in hoofstuk 3 besin word, word voorlopig met slegs enkele opmerkings 

volstaan. 

Sinkretisme bied aan die Christen 'n teologiese uitdaging. 

... 	 Dis 'n teologiese uitdaging, omdat teologiese beginsels en beredenerings deur 

sinkretisme in die gedrang kom. 

... 	 Dis' n uitdaging in die lig van die huidige multikulturele en multireligieuse 

wereld. Dis 'n uitdaging om Skrifwaarhede selfbeter te verstaan en in die lig 

van die modeme wereld te interpreteer en te herinterpreteer. Dis 'n uitdaging 

om met geloof en waagmoed na kulture en godsdienste met die universele 

boodskap van 'n unieke en genadige God te gaan. Dis 'n uitdaging om met 

geduld en begrip en sonder enige patemalisme na ander kulture wat in eie reg 

bestaan, te gaan. 
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* 	 Dis 'n uitdaging om die evangelie betekenisvol met 'n ander godsdiens en 

kultuur te versoen. Dit moet betekerusvol wees omdat dit die volgende vereis: 

die suiwer en onvervalste evangelie; 

die verstaanbaarheid daarvan in 'n ander kulturele en religieuse 

milieu: en 

begrip vir en erkenning van die dinamika van ander kulture en 

godsdienste. 

1.3 Begrensing van die Ondersoek 

Hierdie studie sal noodwendig begrens wees, omdat slegs die religieuse aspek van kultuur 

onder die loep geneem word en kultuur dus rue grondig vanuit ander perspektiewe belig word 

rue. 

Hierdie begrensing moet deurgaans in gedagte gehou word. Dit is veral die Afrika- en in 

besonder die Suid-Afrikaanse konteks, wat aan die bod kom.Die rol van die Onafhanklike 

Swart Kerke word ook in oenskou geneem. 

1.4 Doel van en motivering vir die ondersoek 

Die motivering vir hierdie navorsingsprojek het 'n persoonlike en wetenskaplike dimensie. 

Persoonlik, omdat die navorser oor 'n tydperk van bykans sestien jaar met die Zoeloe en sy 

kultuur in aanraking was. Die verskynsel van Onafhanklike Swart Kerke, in besonder die 

amaNazaretha, met sy teruggrype na die tradisionele, het veral die aandag van die navorser 

vasgevang. Tot dusver is hulle uit verskeie oorde as karikature voorgehou. Andersins word 

hulle as 'n post-Christelike groep, 'n messiaanse en sinkretistiese beweging bestempel. Hulle 

lewe en religieusiteit en die talle vraagstukke en problematiek wat in hierdie verband bestaan, 

het die navorser ge'inspireer om sinkretisme grondig te ondersoek. 

Die navorsing is egter ook vanuit 'n wetenskaplike perspektief gemotiveer. Die konteks

tualisering van die evangelie is tans rue slegs 'n neologisme rue, maar 'n noodsaaklikheid. In 
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'n nuwe Suid-Afrika waar verskillende kulture en kontekste nader aan mekaar beweeg, 

raakvlakke het en mekaar beinvloed, het sinkretisme en die beoordeling daarvan aktueel 

geword. Oor sinkretisme as sodanig is nie baie geskryf ~e, veral nie onlangs nie. Hierdie 

navorsing wil dus 'n bydrae tot 'n beter begrip van die kontekstualisering van die evangelie 

lewer ten einde betekenisvol aan die groot sendingopdrag van die Koning van die kerk 

uitvoering te kan gee. 

1.5 Navorsingsmetodiek 

Die navorsingsmetodes vir hierdie stu die berus op twee beginsels. 

* 'n Literatuurstudie van die belangrikste bronne oor hierdie onderwerp is gedoen en 

word deurlopend in die verskillende hoofstukke en in die literatuurverwysing vermeld. 

* 'n Empiriese studie onder volgelinge van die amaNazaretha in KwaZulu-Natal is 

ondemeem. Hier is 'n kwalitatiewe navorsingsmetode gebruik. Die oogmerk met 

hierdie metode was daarop gerig om menings, standpunte en insigte by die fokus- of 

gespreksgroepe te peil. Om die volgende redes is besluit om van hierdie tegniek gebruik 

temaak: 

1< 	 Die meerderheid volgelinge of lidmate van die amaNazaretha is 

ongeletterd; 

1< In die swart kuItuur is dit vir 'n individu vreemd om 'n opinie te waag, 

sonder die konsensus van die groep. 

Tydens die empiriese veldwerk is op gespreksgroepe by die volgende plekke gekonsentreer: 

* 'n groep van 13 by Inanda (wat Ebuhleni insluit); 

* 'n groep van 32 in die Khondweni-gebied in Richardsbaai; en 
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* 	 'n groep van 35 by die Ntokozweni-tempel In die Ezakheni-gebied In 

Ladysmith. 

Met hierdie veldwerk is van tolke gebruik gemaak, alhoewel die gesprekke gemaklik in Engels 

gevoer is en wedersydse begrip moontlik was. Die navorser wys graag op die hartlikheid 

waarmee hy ontvang is en die goeie gesindheid wat op elke plek geheers het. Hier is beslis 

deure vir latere gesprekke geopen. Op Ebuhleni kon 'n gesprek, hoewel baie kursories, ook 

met die kerkleier, Biskop Vimbeni Shembe, gevoer word. Verder was leiers oral dee I van die 

groep. 

Die verkree data word soos volg in die hoofstukke wat volg verreken. Hoofstuk 2 en 3 het 'n 

meer prinsipiele uitgangspunt ten doel, terwyl hoofstuk 4 tot 6 op die konkrete kultuur en 

religieuse situasie van die Zoeloes gerig is en as agtergrond waarteen sinkretisme beoordeel kan 

word, dien. 

* 	In hoofstuk 2 word kultuur en die betekenis daarvan vir die oordra van die evangelie 

belig. Aspekte wat veral aan die orde kom, is die klem op kontekstualisasie en 

inkulturasie en die verband daarvan met sinkretisme. 

'" 	 In hoofstuk 3 word sinkretisme in sy totaliteit ontleed. Daar word gewys op die 

herkoms van die term, die wyse waarop dit in die openbaringsgeskiedenis na yore 

getree het, die oorsake en vorms daarvan en die verband daarvan met byvoorbeeld 

inkulturasie, kontekstualisasie en relativisme. Laastens word daarop gewys dat 

sinkretisme nie net in 'n negatiewe sin gesien moet word nie, maar ook 'n teologiese 

uitdaging bied om die evangelie betekenisvol met 'n ander godsdiens te versoen, 

sonder om aan die grondwaarhede en betekenis van die evangelie afbreuk te doen. 

'" 	 Dit is die oogmerk van hierdie studie om sinkretisme grondig te belig en daarop te wys 

dat sinkretisme 'n teologiese uitdaging bied om die evangelie binne 'n bepaalde 

kulturele en religieuse milieu te kontekstualiseer. Vir hierdie doel is die amaNazaretha 

as konteks te neem. In hoofstuk 4 word eers die tradisionele godsdiens van die 

 
 
 



15 


Zoeloevolk onder die loep geneem met die doel dat dit as agtergrond moet dien 

waarteen sinkretisme onder die amaNazaretha voorkom. 

* As verdere agtergrond vir die beoordeling van die amaNazaretha, word in hoofstuk 

2 die Onafhanklike Swart Kerke se 'n soeke na 'n eie Afrika-Christendom belig. Hier 

sal veral op die redes vir die ontstaan van hierdie kerke, tipologie en groei gekon

sentreer word, asook watter houding teenoor hulle ingeneem behoort te word. 

:It Hoofstuk 6 fokus oorsigtelik op die iBandla Lamanazaretha van Isaiah Shembe en sy 

opvolgers. In die eerste deel word kortliks op die ontstaan en groei van die kerk 

gelet.Die klem val op die belangrikste verskynsels wat as sinkretisties bestempel kan 

word en wat in die kerk voorkom. Vervolgens word op die houding wat hierteenoor 

ingeneem behoort te word, gefokus. 

* In hoofstuk 7 word die belangrikste gevolgtrekkings uit hierdie navorsing gemaak en 

sekere aanbevelings in hierdie verband aan die hand gedoen. 
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HOOFSTUK2 

KULTUUR, KONTEKSTUALISASIE EN INKULTURASIE 

2.1 INLEIDEND 

Terwyl kultuur allerlei dimensies het, word dit in hierdie hoofstuk in sy verhouding tot die 

godsdiens behandel. 

Die verkondiging of die oordra van die evangelie geskied nie in 'n vakuum rue. Dit is die 

oordra van die boodskap van God vanuit 'n bepaalde kultuuragtergrond, deur 'n persoon of 

persone met hul eie lewens- en wereldbeskouing, aan mense wat op hul beurt weer hul eie 

kulturele omstandighede en realiteite het. New York kan rue met Johannesburg vergelyk word 

nie, Nigerie nie met Zimbabwe rue, Durban ook nie met Harare nie. Die mense van Indie lewe 

in 'n ander milieu en het 'n ander lewensbeskouing as diegene in Kaapstad. Christene van 

Oosterse herkoms huldig ander tradisies en waardes as Christene van Afrikaanse herkoms. 

Westerlinge se kerk sien anders daar uit as die van die tradisionele swartman van Afrika. 

Daar is in sommige gevalle 'n geringe en in ander opsigte weer 'n enorme gaping tussen die 

draers van die evangelie en die ontvangers daarvan. Oosthuizen (1968c:238) meld die volgende 

in hierdie verband: 

Although the judgment is upon all culture, Christianity cannot be divorced from it. The 

Christian message takes on colouring from the medium through which it is conveyed, 

as we have seen in the independent movements. This is seen in Matthew's Gospel 

which is directed to people with a Jewish background, and Luke's Gospel which is 

directed to people in the Greco-Roman world. For example, Matthew uses the phrase 

'Kingdom of Heaven' thirty-three times, and 'Kingdom of God' only four times, 

because the name ofYahweh was ritually avoided amongst Jews, and used only by the 

High Priest in the Holy of Holies; whereas Luke uses only 'Kingdom of God', as 

'Kingdom ofHeaven' would not have been understood by the Greeks. 
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AI hierdie en verwante aspekte is van die grootste belang in die proklamering en uitlewing van 

die evangelie. Ons moet die kulturele en historiese agtergrond van die Skrif verstaan, want 

daarsonder het ons geen boodskap nie. Maar aan die ander kant moet ons ook 'n duidelike 

beeld he van onsself asook van diegene in 'n ander kulturele en historiese konteks aan wie ons 

die boodskap bring. Indien ons dit nie doen nie, loop ons gevaar om 'n betekenislose en 

irrelevante boodskap te bring. Hiebert (1999: 14) wys in hierdie verband op die volgende: 

Too often, however, we are content to settle for only one of these goals. As 

evangelicals we emphasize knowledge of the Bible, but rarely stop to examine the 

people and cultures we serve. So the message we bring is often misunderstood and 

"foreign". The liberal wing of the church, on the other hand, has underscored 

knowledge of contemporary human settings, but downplays the importance of solid 

theological foundations based on biblical truth. This group is in danger of losing the 

gospel. We need both approaches. We must know the biblical message. We must also 

know the contemporary scene. Only then can we build the bridges that will make the 

biblical message relevant to today's world and its people everywhere. 

Juis in die Afiikakonteks is dit van die grootste belang dat ons sal besef dat die moderne mens 

nie maar net 'n blote intellektuele wese is nie, maar dat sy wereld met abstrakte idees gevul is 

wat vir hom gekonkretiseer moet word. In God se handeling met die mens, of dit nou in 

Bybelse tye ofin ons tyd is, hanteer Hy die mens altyd binne daardie mens se kulturele konteks 

as 'n kulturele wese. EIke Christengemeenskap moet Christus beleef, nie as 'n vreemdeling wat 

na byna tweeduisend jaar maar net skielik in hul midde verskyn nie, maar as Iemand wat hul 

kultuur oak met hulle deel, wat een van hulle is. Dit is daarom belangrik dat Westerlinge van 

die geweldige rykdom van die kultuur van die swartman moet kennis neem. Die evangelie moet 

nie maar net deur die intellek en in woorde oorgedra word nie, want die "Woord" as sodanig 

was minder belangrik in die Afiikagodsdiens, omdat dit eerder uitgeleef en in rituele 

gekonkretiseer is. Oosthuizen (1968c:239) se opmerkings is hier van groot belang: 

Our Western conditioning has stunted our non-intellectual receiving organs; the 

Reformation, reacting against Roman Catholicism, affected the fullness of divine 

worship as it is found in Scripture, and as it is also found today in Afiica. The ritual of 

the animist is rich and varied in expression, and could be utilised with great profit in the 

 
 
 



18 


expansion of Christianity; yet every indigenous form of expression has been 

discouraged rather than studied. Should these forms not be studied in a situation where 

thousands flock to these independent movements? 

In die volgende besprekings gaan veral van Hiebert (1999), Kraft (1997) en Luzbetak (1996) 

gebruik gemaak word. AI drie word as goeie rigtingwysers op die grensgebied van die rnissio

logie en antropologie beskou. 

2.2 	 KULTUUR 

2.2.1 Kultuur gedefineer 

Gedurende die vyftigetjare van die twintigste eeu het Kroeber en Kluckhohn ongeveer drie

honderd definisies vir kultuur versamel (Luzbetak, 1996: 134)! Maar wat is kultuur? Ons 

volstaan in hierdie paragraaf met slegs enkele definisies en maak dan verdere opmerkings in 

hierdie verband. 

Luzbetak (1996: 134) maak onder andere van die volgende definisies wat in die verlede aan

gebied is, melding. 

* 	 Tylor wat as die vader van die modeme antropologie beskou word, het in 1871 gese 

" ... culture or civilization is that complex whole including knowledge, belief, art, 

morals, law, customs, and any other abilities and habits acquired by people as members 

of society". 

* 	 ~ het, op die voetspoor van Tylor, kultuur beskryf as: 

... the sum total of what an individual acquires from his society - those beliefs, 

customs, artistic norms, food-habits, and crafts which came to him not by his 

own creative activity but as a legacy from the past, conveyed by formal or 

informal education. 
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* 	 Kroeber definieer kultuur as " ... the mass ofleamed and transmitted motor reactions, 

habits, techniques, ideas and values - and the behaviour they induce". 

* 	 Linton beskryfkultuur bloot as " ... social heredity". 

* 	 KJuckhohn definieer kultuur as " ... the total life-way ofa people, the social legacy the 

individual acquires from the group", " ... the behaviour acquired through learning." 

* 	 Felix Keesing verstaan kultuur as " ... the behaviour acquired through social learning". 

Die meeste van bogenoemde definisies was in wese slegs 'n geringe uitbreiding op of 'n 

weerklank: van Tylor se definisie. Wat hulle eksplisiet gestel het, is waar, maar hul swakheid 

het gele in dit wat hulle nie gese het nie. Luzbetak wys daarop dat hierdie definisies bruikbare 

tegniese terme was. Hulle was meer deskriptief as essensieel. Nogtans het dit verdere 

antropologiese navorsing in hierdie verb and gestimuleer. 

Wat egter nodig is, is 'n definisie wat vir die missiologie van betekenis is. Daarom kyk ons 

vervolgens na die volgende definisies wat vir ons doe] belangrik is: 

* 	 Paul G Hiebert (1999:30) definieer kultuur as "n. the more or less integrated systems 

of ideas, feelings, and values and their associated patterns of behaviour and products 

shared by a group ofpeople who organize and regulate what they think, feel, and do." 

* 	 Luzbetak (1996:156) het 'n meer saamgestelde benadering en beskryfkultuur as: 

... (1) a plan (2) consisting ofa set ofnorms, standards, and associated notions 

and beliefs (3) for coping with the various demands of life, (4) shared by a 

social group, (5) learned by the individual from society, and (6) organized into 

a dynamic (7) system ofcontrol. 
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2.2.2 Kultuur: Aigemene opmerkings 

Met Luzbetak se definisie as uitgangspunt, word vervolgens enkele algemene opmerkings oor 

kultuur gemaak en op die betekenis daarvan vir die missiologie gefokus. 

2.2.2.1 Kultuur is 'n plan vir die lewe. 

Kultuur is 'n plan ofbloudruk van 'n bepaalde groep mense waarvolgens hulle hullewens inrig 

(vgl ook Nicholls 1979: lOv). Hierdie plan of bloudruk is in 'n voortdurende proses van 

fonnasie en aanpassing. Dis nie net die groep se "aksieplan" vir oorlewing en sukses in die lewe 

nie, maar bied ook riglyne vir die groep se aanpassing by hul fisiese, sosiale en kennisgewende 

omgewing. 

As plan en riglyn vir die lewe, bestaan kultuur daarom uit 'n stel nonne, standaarde, sieninge 

en geloofstandpunte waarvolgens groepsgedrag, waardes, strukture en sisteme bepaal word. 

Kultuur is egter in 'n sekere sin ook 'n suksesvolle plan vir daardie groep mense. Dis daardie 

groep se plan waarvolgens die lewe vir hulle gef(~el word. Natuurlik is alles in 'n bepaalde 

kultuur nie ewe doelmatig nie, maar kultuur het immers die doel om suksesvol te wees - vir 

daardie groep mense. 

Daarom moet daar ook op die uniekheid van hierdie plan gefokus word. Kultuur is daardie 

betrokke groep mense se eie unieke plan. In ons kontak met die mense van Afiika moet ons 

deeglik hiennee rekening hou. Hierdie uniekheid moet egter nie verabsoluteer word nie. In sy 

uiterste vonn kan 'n oorbeklemtoning van die uniekheid van kultuur ook tot 'n onskriftuurlike 

en geforseerde skeiding van mekaar waarin daar geen ruimte vir die ander gelaat word nie, lei. 

Hiervan dra die Suid-A£iikaanse konteks genoeg getuienis. Daar is algemeen-menslike aspekte 

waarmee ook rekening gehou moet word. 

Kultuur moet dus as 'n omvattende sisteem beskou word - dit omvat aIle aspekte van die lewe 

en kultuuruitinge soos volksgewoontes, kuns, landbou, industrie, ekonomie, politiek, 
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staatsvorm en gesondheid. 

Die vraag is nou wat die missiologiese betekenis daarvan is as kultuur as 'n plan vir die lewe 

van 	'n besondere groep mense en as sodanig ook doelmatig aanpasbaar beskou word. Die 

volgende is bier van belang: 

* 	 Dit moet ons met empatie vul. Luzbetak (1996: 160) maak in bierdie verband die 

volgende opmerkings: 

Christians are to be "salt ofthe earth" (Mt 5: 13) that must penetrate, preserve, 

give taste, and at times, sting ... Empathy is in fact the beginning of both 

anthropological and missiological wisdom, and the beginning of empathy is the 

recognition that cultures, however misguided, are as a rule society's honest 

attempt to cope with life ... there is room for empathy even towards 

lukewarmness, nominal Christianity, and even atheism. "Empathy ever!" we 

are saying, even if we hasten to add: "Approval never!". 

Die rede waarom pasbekeerdes so gou weer in heidense lewenspatrone terugval, is nie 

so seer aan 'n gebrek aan geloof te wyte nie, maar is eerder die resultaat van 'n vaste 

geloof, 'n geloofin 'n beproefde, vervullende en oenskynlik suksesvolle nie-Christelike 

en aanpasbare lewenstyl. S6 'n geloofbied vir daardie persoon die nodige sekuriteit en 

voorsien ook in die behoefte aan harmonie in die lewe van die bekeerling. Dit maak die 

lewe vir hom betekenisvol, maar natuurlik nie in die Christelike sin van die woord nie. 

* 	 In die tweede plek is kulturele relevansie van groot belang. In die oordra van die 

evangelie moet met kultuur as 'n aanpasbare sisteem rekening gehou word, dit wil se 

as iets wat sukses in die lewe beoog. In wat die kerk ookal beoog, moet hy met die 

plaaslike behoeftes van diegene aan wie die boodskap gebring word, rekening hou. Die 

evangelie sal slegs aanvaar word indien dit in s6 'n vorm aangebied word dat die 

ontvangers daarvan dit selfas 'n aanvaarbare oplossing vir ofverbetering van hut eie 

sisteem sien. 

6\44411410 
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* 	 In die derde plek, moet met die behoeftes van die groep rekening gehou word 

behoeftes wat eg en wesenlik is. Luzbetak (1996: 162) stel dit soos volg: 

That is to say, they are local, actual, and tnerefore felt. As such, they are the 

key to any sound pastoral program and to any genuine contextualization of the 

Gospel. 

'n Gemeenskap sal slegs daardie gedeelte van die evangelie waaraan hulle 'n behoefte 

het, aanvaar. Luzbetak (1996: 162) wys byvoorbeeld daarop dat die verspreiding van 

Marxisme in die Derde Wereld onder andere ook daaraan toegeskryf kan word dat die 

voorstanders daarvan die ideologie volgens die behoeftes van die plaaslike gemeenskap 

aangebied het. Indien die kerk met sy missionere taak suksesvol wil wees, sal hy 

dieselfde moet doen. 

* 	 In die vierde plek moet met die omvattendheid van kultuur rekening gehou word. Die 

boodskap moet gekontekstualiseer word. " ... the object ofcontextualization is nothing 

less than the whole design for living and all that this totality implies" (Luzbetak 

1996: 164). Later sal die aspek van kontekstualisasie beter belig word. 

* 	 Die feit dat kultuur die unjeke plan van 'n betrokke gemeenskap is, is vir die kerk ook 

van kritieke belang. Elke kultuur het 'n eie persoonlikheid ofindividualiteit. Die gevaar 

bestaan dat ons in ons kontak met 'n vreemde kultuur, dit op grond van 6ns kultuur wil 

beoordeel. Ons meet en toets dit aan 6ns norme en standaarde. Luzbetak (1996: 164) 

wys dan ook daarop : "There are very few anthropological principles that are violated 

as frequently in carrying out the mission of the Church as the following principle: 

human similarities are not human identities". In ons kontak met die kuItuur van die 

Afiikaan en met name die Zoeloe, moet ons onthou dat sy kultuur vir hom uniek is. Vir 

ons Westerlinge mag dit dalk nie so voorkom nie, maar vir hom is dit besonders en 

uniek. 
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2.2.2.2 Kultuur is gemeenskapsbesit. 

T erwyl die individu die draer van kultuur is, bly kultu~r steeds die besit van die hele 

gemeenskap. Dit is die gemeenskap se program van optrede ten einde hulself te midde van hul 

fisiese en geestelike milieu te kan handhaaf. 

Kultuur bestaan uit lewenspatrone wat vir daardie gemeenskap riglyne is waarvolgens hulle 

moet lewe. Binne hierdie patrone word ruimte vir individuele verskeidenheid van die lede van 

daardie gemeenskap gelaat. Terwyl daar sekere gedragspatrone is wat vir almal geld, is daar 

ook ander wat net vir sekere individue ofgroepe in die gemeenskap geld. 

Wanneer sekere gedragspatrone getoets en deel van die sosiale erfenis van daardie gemeen

skap word, word dit 'n tradisie. Nogtans is tradisies voortdurend in 'n proses van aanpassing 

en heraanpassing en daarom veranderlik. Waar tradisies egter sterk gevestig is, is dit moeilik 

om dit van buite te verander. 

Wat is nou die betekenis hiervan vir die missiologie? In hierdie verb and word met die volgende 

opmerkings volstaan: 

* 	 In die eerste plek moet onthou word dat "Culture is supra-individual; it is a continuum, 

the product of socially accumulated experience" (Luzbetak 1996: 173). Terwyl 

enkelinge kom en gaan, bly die gemeenskap en sy kultuur voortbestaan. Luzbetak 

(1996: 173) wys op 'n baie belangrike aspek in die kerk se missiologiese benadering 

in hierdie verband. Ons staan in ons sendingwerk voor die keuse: 

to engage either in a shortsighted, instantly gratifying mission, or in one that 

may perhaps be less satisfying but more meaningful - more meaningful because 

it could be more continuing. 

Luzbetak pleit dus heel tereg vir 'n omvattende gemeenskapsbenadering ("societal 

approach") teenoor 'n individuele benadering. 

By 'n individuele benadering word net op die individu aileen gefokus, terwyl weinig 
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aandag aan die gemeenskap en die sisteme en tradisies wat daarin gehandhaaf word, 

sowel as die rol wat daardie individu daarin vertolk, geskenk word. Hierbenewens hou 

'n individuele benadering ook nie met die potensiaal wat in 'n betrokke gemeenskap 

skuil, rekening nie. 

* 	 In die tweede plek moet die kerk ook in gedagte hou dat daar binne 'n bepaalde kultuur 

ook subkulture aanwesig kan wees. Om die evangelie effektiefte kommunikeer, moet 

die kerk dus voortdurend van kulturele en subkulturele grense, waar elke groepering 

'n eiesoortige en unieke benadering verg, bewus wees. 

2.2.2.3 Kultuur word aangeleer. 

Kultuur is iets wat aangeleer word. Hierdie proses word enkulturasie genoem Baie van dit wat 

'n individu van sy ofhaar gemeenskap aanleer, is objektief, waar, korrek en algemeen-geldig, 

maar aan die ander kant is baie dinge wat aangeleer word kultuurgedetermineerd en daarom 

relatief en spesifiek. "Enculturation is therefore detailed, deep, and pervasive, affecting the 

rational, irrational, and nonrational" (Luzbetak 1996: 192). 

Ten spyte van die oorredende krag van kultuur, maak dit rue noodwendig pionne van die lede 

van 'n bepaalde gemeenskap rue. Die individu kan dus selfs van 'n standaard of aanvaarde ge

dragskode afwyk. 

Langs die weg van enkulturasie word gemeenskapslewe moontlik. Kommunikasie tussen lede 

van 'n gemeenskap, hul samewerking, gesamentlike ervarings, harmonieuse interaksie, oorle

wing van die enkeling en die gemeenskap, is slegs moontlik omdat lede van die gemeenskap 

langs die weg van enkulturasie by daardie gemeenskap ingeskakel is. 

Enkulturasie dien dus 'n basiese funksie in die samelewing. Luzbetak (1996: 193) wys egter in 

hierdie verband ook op die volgende: "At the intrasocietallevel it is very functional. At the 

intersocietal level, however, it often grows dysfunctional by becoming the very source of 

ethnocentrism." 
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Die verskynsel van etnosentrisme is 'n universele probleem waarmee die kerk in sy missionere 

bediening en strategie deeglik moet rekening hou. Etnosentrisme is die grondhouding 

waarvolgens die eie kultuur en -waardes as normatief vir alle ander kultuurvorme gestel word. 

Dit kan in intensiteit varieer. Luzbetak stel dit s6: 

... ethnocentrism can vary in intensity, ranging from an understandable and forgivable 

minor excess in group enthusiasm, loyalty, and pride to uncontrolled xenophobia, 

unpardonable cultural imperialism, and such utterly outrageous madness as Nazism. 

Hierdie houding was duidelik in die Jode se optrede teenoor en minagting van die Samaritane. 

Na 'n lang stryd kon Paulus daarin slaag om die gelykwaardigheid van Jood en heiden te bewys 

en aanvaar te kry. Regdeur die geskiedenis van die kerk het hierdie verskynsel hom herhaaldelik 

voorgedoen en soos later aangetoon sal word, was dit een van die aanleidende faktore vir die 

ontstaan en die vorming van Onafhanklike Swart Kerke. Die kerk moet dus emstig teen hierdie 

gevaar waak. Luzbetak haal Robert Redfield in hierdie verband soos volg aan (1996: 193): 

F or as one comes to understand people who live by institutions and values different 

from one's own, at the same time one comes to see that these people are, nevertheless, 

at bottom quite like one's own people. The alien culture at first appears to us as a 

mask, enigmatic or repugnant. On closer acquaintance we see it as a garment for the 

spirit; we understand its harmonies and appreciate them. Finally, as acquaintance goes 

deeper still, we do not see, or for a time forget, the culture, but look only to the 

common humanity ofmen and women beneath. 

2.2.2.4 Kultuur is '0 geiotegreerde gebeel. 

Dit is dus duidelik dat kulture eenheidstrukture is waarin aIle komponente van die samelewing 

in noue verband met mekaar staan. Eenvoudig gestel kan ons se dat dit die wyse is waarop 'n 

bepaalde groep mense hulselfin 'n organiese, funksionele en lewende eenheid organiseer. AI 

die verskillende komponente van hierdie eenheid staan in onderlinge verhouding en 

verweefdheid tot mekaar. Niks hang in die lug nie. 

Hierdie beginsel is vir die kerk se missionere taak van wesenlike betekenis en Luzbetak 
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(1996:239) noem drie redes waarom kultuur as 'n sisteem (en dus 'n gelntegreerde geheel) vir 

die kerk van groot belang is: 

* 	 AI kom 'n bepaalde kultuur hoe vreemd voor, sal hierdie vreemdheid mettertyd ver

dwyn, namate ons daardie kultuur in sy geheel (holisties) bestudeer. 

* 	 Elke komponent van 'n bepaalde kultuur het betekenis en waarde. Poligamie 

byvoorbeeld, het 'n unieke betekenis binne die konteks van daardie kultuur, omdat dit 

ten nouste met daardie kultuur as geheel verweef of gelntegreer is. Mayers (in Luzbe

tak 1996:233) maak die volgende opmerkings om aan te toon hoe dans byvoorbeeld 

in Afrika met die ander komponente van die kultuur verweef of gelntegreer is: 

Africa is said to "dance" its religion. In fact, in Africa, dancing is one of the 

main fonns of communication, and therefore, like communication, dancing is 

tied in with many aspects of culture in a way unfamiliar to the Western mind. 

As William Smalley points out: 'Africans dance to gain power and to appease 

the dead, to celebrate, and to mourn. They seem to us to dance for any excuse 

whatsoever, and if there is no excuse they dance for the fun of it. ..The dance 

is a major instrument by which Africans transmit values, ideals, emotions, and 

even history. But more than once the African has been rebuffed by the 

missionary when he has attempted to worship God in dance - or for that matter, 

even to tell the Good News in this most natural fonn of communication'. 

* 	 Ten nouste verbind met hierdie integrasie, is die beginsel van kontekstualisasie. 

Luzbetak se opmerkings (1996:239) in hierdie verband is op hierdie stadium van 

belang: 

What concept could be of more importance to mission than the concept of 

contextualization? Christianity must become a twenty-four-hours-a-day affair. 

For Christ to be born into a culture, it is necessary that he becomes a living part 

of it; in fact ... Christ and his Gospel must become the very heart and soul of 

the way of life, the very raison d'etre of human existence. Any cultural 
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constituent (e.g. a religious rite, a burial ... ) has a genuine and full meaning only 

with reference to the whole. 

2.2.2.5 Lewens- en wereldbeskouing en kultuur 

Waarom kies 'n gemeenskap 'n bepaalde wyse van saamleef, gedagtes, denksisteme en ge

sindhede, terwyl ander weer verwerp word? Wat is dit wat van kultuur 'n sisteem maak? Wat 

is dit wat aan kultuur 'n "siel" en uniekheid gee? Vir die missiologie is dit 'n baie belangrike 

aspek. 

Die antwoord op hierdie vrae is in die lewens- en wereldbeskouing van die betrokke 

gemeenskap gesetel. Luzbetak verwys na die "mentaliteit" van die gemeenskap (1996:249v), 

wat vir hom drie dimensies het, naamlik wereldbeskouing, religie en mitologie. Die lewens

en wereldbeskouing van 'n bepaalde gemeenskap is daardie diepste, psigologiese prosesse waar 

antwoorde op vrae oor die wereld en die lewe en watter houding daarteenoor ingeneem 

behoort te word, gesoek word. Luzbetak stel dit soos volg (1996:252): 

More concretely, the world view provides answers to such basic questions as: Who or 

what am I? Why am I in the world? What is reality? How do humans differ from 

nonhumans (animals, objects, the invisible beings)? Who belongs to the invisible world 

and what are the invisible forces in the world? What is the proper orientation to time 

and space? What about life after death? What in life or the world is desirable or 

undesirable, and to what degree? 

Nie aile mense ervaar of sien die werklikheid waarin hulle leef op dieselfde wyse nie, omdat 

hulle verskillende interpretasies daaraan heg en hul eie gevolgtrekkings maak. Omdat hierdie 

gevolgtrekkings as vanselfsprekend aanvaar word, is hulle grootliks ongetoets en daarom 

implisiet (Hiebert 1999:45). Hierdie gevolgtrekkings word egter deur die diepste gevoelens 

versterk en enigeen wat dit bedreig, word dan 'n voorwerp van heftige teenkanting. Hierdie 

aspek is vir die oordra van die evangelie aan die tradisionele Afrikaan van groot belang. 

Kraft (1997:53v) onderskei vyffunksies wat die lewens- en wereldbeskouing in die lewens en 
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kultuur van 'n gemeenskap het. (Vgl. ook Hiebert 1999:48). 

* 	 Oit bied 'n verduideliking vir die huidige kulturele .gegewenheid en die veranderings 

waaraan dit onderhewig was en steeds is. Oit gee 'n verduideliking, implisiet of 

eksplisiet, vir die basiese uitgangspunte ofveronderstellings waarop die gemeenskap 

hullewens baseer. 

Dit dien 'n evaluerende funksie, rue net vir die eie kultuurwaardes en sisteme rue, maar * 
ook vir die van subkulture en ander kulture. 

* 	 Oit bied 'n psigologiese versterking vir die hele groep. In tye van krisis dien die kon

septuele sisteme van die kultuur as bemoediging en versterking, asook as aanduiding 

hoe om op te tree. 

* 	 Oit is die sterk, saambindende krag wat hul persepsie van die hede sistematiseer en 

orden. 

* 	 Oit is dinamies van aard en rue algemeen-geldend vir die hele gemeenskap nie. Lede 

van 'n gemeenskap se persepsie van die werklikheid kan wissel en dit kan daartoe lei 

dat hulle die werklikheid drasties anders as die res van die groep sien en ervaar. Hulle 

herinterpreteer dus hut persepsies en dit kan later selfs deur die hele groep aanvaar 

word. 

Verder kan daar ook tussen drie dimensies van 'n lewens- en wereldbeskouing onderskei word 

(Hiebert 1999:45v en Luzbetak 1996:253v): 

* 	 Eerstens 'n kognitiewe dimensie, wat op gedeelde kennis wat die groep besit, berus 

en waarsonder hulle nie kan funksioneer rue. Hiebert (1999:45) maak in hierdie verb and 

die volgende opmerkings: 

Existential or cognitive assumptions also furnish people with their concepts of 

time, space, and other worlds. For instance, we in the West assume that time 
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is linear and uniform. It runs like a straight line from a beginning to an end, and 

it can be divided into uniform intervals such as years, days, minutes, seconds, 

and nanoseconds. Other cultures see time as. cyclical: a never-ending repetition 

of summer and winter~ day and night; birth, death, and rebirth~ and growth and 

decay. Still others see it as a pendulum. It goes forward and it goes backward, 

it moves at different rates, and sometimes it stops moving altogether. 

Die basiese, konseptuele inhoud van 'n kultuur beros dus op kennis. Natuurlik is gelet

terdheid en opvoeding van groot belang vir die bevordering van 'n hoe vlak van 

gekultiveerdheid, maar dit is nie die enigste, of selfs die mees effektiewe wyse van 

kerkplanting nie. Mense hoef nie noodwendig te leer lees om Christene te word of in 

hul geloof te groei nie. 

Vanuit die kognitiewe prosesse, is dit treffend hoe die Westerse denke van die van 

tradisionele Afrika verskil. Die tradisionele denke is meer holisties en sien alle dinge as 

verbandhoudend wat deur mekaar en kragte van buite betnvloed word. Daarteenoor is 

die Westerse denke meer analities en kategoriserend. 

* 	 Tweedens is daar '0 affektiewe of emosionele dimensie wat met die gevoelens van die 

groep verband hou - hulle gesindhede, siening van die estetiese, hulle voor- en afkeure 

met betrekking tot byvoorbeeld kleredrag, voedsel, ontspanning en die wyse waarop 

hulle leed ofbeproewing ervaar. Die affektiewe dimensie speel 'n groot rol in die groep 

se onderlinge verhouding met mekaar en vind veral ook in die kunste uiting. 

* 	 In die derde plek is daar 'n evaluereode dimensie. Elke kultuurgroep besit 'n eie, unieke 

waardestelsel of -sisteem waarvolgens hul kultuurverskynsels as moreel of immoreel 

beoordeel word. 

2.2.2.6 Kultuur en godsdiens 

As kultuur dus 'n gelntegreerde eenheid is, ontstaan die logiese vraag wat die saambindende 
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krag tussen die verskillende komponente van kultuur is.Soos wat 'n sonnestelsel deur die 

swaartekrag van die son in balans gehou word, moet kultuur ook 'n kern he wat die hele 

sisteem in balans hou. Geen kultuur kan sonder 'n saambindende, oorheersende en norm

gewende idee wat alle komponente tot 'n hegte eenheid saambind, bly bestaan nie. Dis nou 

eenmaal so dat die mens persoonlik, in die gemeenskap, sy kultuur en die heelal na orde en 

sekuriteit soek. 

Van die vroegste tye afwas godsdiens hierdie kern vir alle antieke kulture. Dit is hut godsdiens 

wat 'n bepalende invloed op al die verskillende fasette van die kultuur uitoefen. Crafford 

(1991:515) sien kultuur as 'n reeks konsentriese sirkels wat om 'n kern gesentreer is, met die 

godsbegrip as die kern. Dit bepaal alles, hul mensbeskouings, hullewens- en wereldbeskouing, 

denkpatrone, kultiese gebruike, volksgewoontes en ekonomie. Godsdiens bepaal dus in 'n 

groot mate die gemeenskap se norme, waardes, persepsies en houding teenoor die werklikheid 

om hulle. Luzbetak (1996:280) bied die volgende funksies van godsdiens in die gemeenskap: 

Religion consists of beliefs, worship, and corresponding social relationships. Among 

the chief functions of religion are to provide answers to problems beyond human 

experience; to legitimize the social order; to instill and support group solidarity and 

identity; and to provide support to the individual and the community especially in times 

of perplexity, crisis, and tragedy. Substantively, religion is the underlying code of a 

society regarding the proper way of responding to the sacred and eternal. 

As gevolg van die sekularisasieproses kan godsdiens natuurlik deur 'n ander filosofie of 

ideologie vervang ofverplaas word. 

Die verskil tussen kulture kan dus in 'n groot mate ook aan die verskillende wyses waarop die 

bonatuurlike singewer van die heelal verstaan word, toegeskryf word. Crafford (1991: 515) wys 

daarop dat die groot waterskeiding deur 'n telstiese teenoor 'n monistiese godsbegrip ver

oorsaak word. Aanvanklik het aIle kulture die sin van die lewe in die heelal gesoek, deur 'n 

vergoddeliking van die totaliteit van kosmiese kragte wat die mens se lewe beinvloed. Die mens 

se hoogste roeping is dan om in harmonie met hierdie goddelike orde te leef Dit word 'n 

monistiese godsbegrip genoem. Die mens is hier deel van die kosmiese totaliteit en daarom ook 
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'n gevangene van kragte en geeste wat sy tota1e lewe oorheers en bei'nvloed, soveel so dat hy 

inderdaad geen persoonlike beweegruimte het nie. Hy kan hoogstens saam met die starn 

beweeg ofmet die groep wie se tradisies ge1eidelik, maar so min as moontlik, verander. 

Met die verskyning van 'n telstiese godsbegrip is die mens se gevangenskap in die mag van die 

kosmiese geheel, egter deurbreek. Dit gebeur vir die eerste keer in die godsdiens van Israel toe 

God hom aan hulle as 'n persoonlike God wat die Skepper van die heelal is, geopenbaar het 

en wat die lotgevalle van mense en volkere in sy hand hou. Hierdie Godsbegrip is via die 

Judalsme na die Christendom en die Islam oorgedra. In telsme is God 'n persoon en die mens 

staan in 'n bepaalde verantwoordelikheid teenoor Hom. Die mens kan homself teenoor die 

natuur objektiveer, met die roeping om daaroor te heers. In sy op-weg-wees met die skepping, 

gebruik God die mens as sy instrument om die gevalle wereld te herstel en kultuurskeppend te 

leef 

Deur die eeue heen het die Christelike geloof die Romeinse en later die Germaanse kulture 

binnegedring en daarin geslaag om 'n tradisionele (monistiese) wereldbeskouing met 'n 

Christelike (telstiese) te vervang. Dieselfde proses is tans besig om hom in Afrika te voltrek 

(Crafford 1991:515). 

Die vraag wat vervolgens beantwoord moet word, is wat die verhouding tussen kultuur en God 

IS. 

2.2.2.7 God en kultuur 

In die verhouding kultuur-God word op die volgende aspekte gelet (vgl. Kraft 1997: 103v en 

Niebuhr 1951 :40v). 

2.2.2.7.1 Is God die Skepper of oorsprong van kultuur? 

Vir die missiologie is hierdie 'n baie belangrike aspek. Ons kan aanvaar dat God in 'n sekere 

sin vir die teenwoordigheid van kultuur in die wereld verantwoordelik is, want dit is Hy wat 
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die mens as 'n kultuurskeppende en kultuurdraende wese geskape het. Daar is geen mens op 

aarde wat nie in 'n bepaalde kulturele verband staan en nie daardeur belnvioed word nie. Nog 

die antropologie nog die teologie kan 'n aanduiding gee wanneer kultuur presies begin het. Wat 

weI waar is, is dat kultuur die oomblik begin het toe die eerste mense van die wereld waarin 

hulle leef en hulle verhouding daartoe bewus geword het. Sedert daardie oomblik het kultuur 

onlosmaaklik deel van die mensdom geword. Hoewel kultuur mensewerk is, is dit deel van God 

se besondere voorsienigheid vir die welsyn van die mens. 

2.2.2.7.2 Verskillende uitgangspunte 

Navorsers wys daarop dat ons die volgende standpunte ofverhoudings kan onderskei. (Vgt. 

Niebuhr 1951 :40v en Kraft 1997: 104v.) 

(i) God is teen kultuur. 

Vir die voorstanders van hierdie standpunt beteken oorgawe aan God 'n besluit om kultuur 

teen te staan en te verwerp. Kraft wys daarop dat hierdie standpunt sy worteis in die identi

fisering van kultuur met die sondige wereld het. Volgens hierdie standpunt is God totaal teen 

enige kultuur gekant en die Iogiese weg wat 'n Christen moet voIg, is ontvlugting uit die 

wereld, deur homself te isoleer, ten einde 'n heilige lewe te verseker. Kraft wys daarop dat 

hierdie standpunt weens die volgende redes nie gehandhaaf kan word nie: 

* omdat dit kuItuur aan net die negatiewe gelykstel; 

* omdat dit kultuur net as 'n eksterne verskynsel buite die mens beskou. Die mens se 

lewe is onlosmaaklik met kultuur vervleg en die mens kan nie daaraan ontvlug nie. 

Kultuur is binne en rondom die mens; 

* omdat dit van die veronderstelling uitgaan dat, aangesien Satan ook kultuur vir sy bose 

oogmerke gebruik, aile kultuurvorms daarom boos is. 
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(ii) God is in kultuur: twee standpunte. 

Vir baie mense is God deel Van kultuur, ofdan ten minste hulle eie kultuur. Hier kan tussen die 

volgende onderskei word: 

* 	Mense maak vir hulle voorstellings van wat en hoe God is. Die gevolg is dat dit later 

nie meer die persoonlike God is wat aanbid word nie, maar 'n persepsie. Hierdie 

verskynsel kom wyd voor. Die liefde van God kan byvoorbeeld so verabsoluteer word 

dat Sy geregtigheid totaal uit die gesigsveld verdwyn. Wat hierdie groep betref, noem 

Kraft die volgende (1997:106): 

The first group typically sees God (or Christ) as merely a culture hero - an 

expression ofa longing on humanity's part to deifY it. 'People really create God 

in their own image', they say, and then people bow down in reality not to 

someone who exists but to a concept that human beings have created. 

Op hierdie wyse word God egter gerelativeer en moet hierdie stand punt dus verwerp 

word.Nogtans is dit belangrik om te sien hoe mense in bepaalde kulture weI oor God 

nadink! 

* 	 Wat die tweede groep betref, huldig die voorstanders daarvan die mening dat God net 

binne een betrokke kultuur "vervat" is of omsluit word, of dat God net 'n bepaalde 

kultuur onderskryf Dit is byvoorbeeld die geval by talle stamgroepe waar hul eie gode 

net in verhouding tot hul kultuur gesien word. Kraft (1997:107) stel dit soos volg: 

It sees God as either creating, gradually developing, or endorsing a given 

culture or subculture, and ordaining that all people everywhere if they are to be 

Christian be converted thereto. 

Hierdie grondhouding hou in dat die eie kultuur bo ander verhef kan word, soos by

voorbeeld die uitgangspunt van vroeer (en selfs vandag?) dat die Westerse kultuur 

"hoer" as die kultuur van tradisionele mense is.Hieruit word dan 'n gees van 

paternalisme gebore. Die winspunt van hierdie standpunt is egter dat dit kulturele 

verskille erken. 'n Ander insig wat dit bring, is dat sekere kultuurvorme meer bruikbaar 

is om Christelike funksies te vervuL Vit 'n missionere oogpunt is hierdie insigte van 
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groot belang om verandering in 'n bepaalde kultuur te bewerkstellig. 

(iii) God is ho Kultuur. 

Volgens hierdie standpunt staan God geheel en al bo kultuur, in so 'n mate dat Hy totaal 

onverskillig teenoor daardie kultuur en die mense daarvan staan. Hy is 'n Deus otiosus - 'n 

Skeppergod wat hom teruggetrek het van die skepping en die beheer oor alledaagse dinge aan 

mindere gode en voorvadergeeste oorlaat. 

Dit is die stand punt van baie Afrika-kulture en in die besonder die tradisionele Afrika

godsdiens. God is sO ver bo kultuur verhewe dat Hy nie oor die belange van die mens begaan 

is nie. Kraft (1997:108v) stel dit soos volg: 

He may be regarded as having programmed the whole thing, wound it up like a clock 

to run as long as the "spring" lasts but to disintegrate when the spring runs down. 

Others see God as having started something that he is no longer able to control. In 

either event he is regarded as virtually unreachable in his unconcern or inability; it is 

useless for us to waste time calling to him ... God is often now regarded as terribly 

displeased with people but not totally unfavourable toward them. Meanwhile, many 

African societies see themselves endlessly plagued by evil spirits that God could control 

if they could only induce him to. But he is far away and people no longer know how 

to make contact with him. 

Daar bestaan geen Bybelse gronde om hierdie stand punt te handhaaf nie en dit rym ook nie met 

'n liefdevolle God wat hom in sy voorsienigheid intensief met die wei en wee van die mens 

bemoei nie. Om hierdie rede dra hierdie standpunt weinig tot 'n beter begrlp van die God

kultuur-verhouding by. 

iv) God-ho-maar-deur-kultuur. 

Hierdie standpunt waarmee ons ons op Bybelse gronde en met bepaalde voorbehoude kan 

vereenselwig, gaan van die gedagte uit dat, alhoewel God totaal buite kulture staan en die mens 
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daarenteen intens daarmee verweefd is, God nogtans die kuIturele milieu kies waarbinne Hy 

met die mens handel. As God met Abraham, Moses, die dissipels of met ons kommunikeer, dan 

doen Hy dit nie in 'n goddelike taal nie, maar gebruik Hy kultuur as kommunikasiemiddel 

kuItuur met al sy sterk en swak punte, sy hoogte- en laagtepunte. Kraft (1997: 115) stel dit 

egter duidelik dat, 

... this relationship between God and culture is not a required relationship in the sense 

that God is bound by culture. On the contrary, God is absolute and infinite. Yet he has 

freely chosen to employ human culture and at major points to limit himself to the 

capacities ofculture in his interaction with people. On occasion he freely chooses to 

transcend cultural, spatial, and temporal limitations in events that we term "miracles". 

But frequently even in miracles he operates largely in terms of cultural factors rather 

than counter to them. Any limitation ofGod is only that which he imposes upon himself 

- he chooses to use culture, he is not bound by it in the same way human beings are. 

Vir doeleindes van hierdie navorsing is dit belangrik om hierdie beginsel in gedagte te hou.· 

Aangesien God homself deur kultuur openbaar, is dit noodsaaklik dat elke kulturele konteks 

deeglik in oenskou geneem moet word. 

2.2.2.8 Die verhouding kultuur en evangelie. 

Baie nou verwant aan die God-kuItuur-problematiek, is die verhouding evangelie-kultuur. As 

kultuur die wyse is waarop verskillende mense dink en leef, waar pas die evangelie dan presies 

in en wat is die verhouding tussen die evangelie en kultuur? Watter kultuur moet 'n mens 

aanneem om 'n Christen te word? Wat van die Jode en die heidense wereld om hulle? Moes 

heidene Jode word om Christene te kan wees? Hierdie vraagstuk en die hantering daarvan blyk 

duidelik uit die boek Handelinge. 

Die vroee kerk het emstig met hierdie vraagstuk geworstel. Op die vraag of die heidene die 

Joodse kultuur moes aanneem, het hulle ontkennend geantwoord. Hiebert (1999: 53) stel dit 

soos volg: 
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Although the gospel was given within the context of Jewish culture from Abraham to 

Christ and must be understood within that context, the Good News was God's message 

given within that culture. It is not limited to that cultural frame. 

Sedert die tyd van die vroee kerk het die debat oor hierdie verhouding steeds voortgegaan en 

was elke Christelike gemeenskap in die versoeking om die evangelie met hul eie kultuur te 

identifiseer. Vir die sending het dit rampspoedige gevolge gehad. Deur die Christendom aan 

die Westerse kultuur gelyk te stel, is die evangelie gebruik om die Westerse meerderwaardig

heidsgevoel te versterk. Sodoende het die evangelie iets vreemds vir ander gemeenskappe 

geword, omdat hulle onder die indruk gebring is dat indien hulle Christene wil word, hulle 'n 

Westerse lewenswyse sal moet volg. 

Die vraag ontstaan dus wat die evangelie is en in welke verband dit tot kultuur staan. Die 

evangelie is God se openbaring van homself deur sy handelinge in die geskiedenis, maar by 

uitstek deur die inkarnasie van Jesus Christus. Die Bybel is die weergawe van hierdie 

openbaring. Net soos Christus ware God is en ware mens geword het sonder prysgawe van sy 

Goddelike natuur, is die evangelie God se openbaring - dit word langs die weg van kulture 

gekommunikeer, sonder om sy goddelike karakter te verloor. 

Hiebert (1999:53v) wys op drie belangrike beginsels ten einde die spanning evangelie-kultuur 

beter te verstaan. 

2.2.2.8.1 Evangelie teenoor kultuur 

Daar is 'n duidelike onderskeid tussen evangelie en kultuur. In hierdie verb and is daar drie 

belangrike aspekte waarop gelet moet word. 

Eerstens moet 'n duidelike onderskeid tussen kultuur en evangelie getref word. Die 

evangelie is Goddelike openbaring, terwyl kultuur menslike prestasie en spekulasie is. 

Omdat die evangelie aan geen kultuur behoort nie, kan dit dus in elke kultuur tot 

uitdrukking kom. Hiebert (1999:53) wys op die volgende in hierdie verband: 
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The failure to differentiate between gospel and human cultures has been one of 

the great weaknesses ofmodem Christian missions. Missionaries too often have 

equated the Good News with their own cultural background. This has led them 

to condemn most native customs and to impose their own customs on converts. 

Consequently, the Gospel has been seen as foreign in general and Western in 

particular. People have rejected it not because they reject the lordship of Christ, 

but because conversion often has meant a denial of their cultural heritage and 

social ties. 

Tweedens het 'n identifisering van evangelie en kultuur in die verlede tot 'n regver

diging van Westerse imperialisme gelei.Dit het meegebring dat die plaaslike kultuur nie 

in ag geneem is nie en dat die evangelie sodoende vir die ontvangers daarvan vreemd 

gebly het. 

'n ~ gevaar vir die gelykstelling van evangelie en kultuur is dat dit byvoorbeeld 

tot die relativering van sonde kan lei. Kulture het elkeen hul eie definisie van sonde, en 

soos kulture verander, verander hul sondebegrip ook. Op grond hiervan, en indien 

kultuur gelyk is aan die evangelie, sou dan geredeneer kan word dat ons nie van 

absolute norme en waardes kan praat nie. Hiebert (I999:54) wys soos volg daarop: 

As cultural definitions of sin change, if we do not distinguish biblical norms 

from those of our culture, we cannot affirm the absolute nature of biblically 

defined standards. As Christians, we affirm that there are God-given standards 

of righteousness by which all humans and cultures will be judged. The Good 

News is that there is forgiveness for sin. 

2.2.2.8.2 Evangelie in en deur kultuur 

Alhoewel daar 'n onderskeid tussen evangelie en kultuur is, is dit nogtans belangrik om daarop 

te let dat die evangelie altyd in en deur kultuur tot uitdrukking kom. Kultuur is dus die modus 

waarlangs die evangelie na die mens kom. Die evangelie moet verstaanbaar in die kultuur 

gelnkameer word. Hiebert (1999:54) wys op die volgende in hierdie verband: 
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On the cognitive level, the people must understand the truth of the gospel. On the 

emotional level, they must experience the awe and mystery of God. And on the eva

luative level, the gospel must challenge them to . respond in faith. We refer to this 

process of translating the gospel into culture, so that the people understand and 

respond to it, as "indigenization" or "contextualization". 

Ten spyte van die onderskeid tussen kultuur en evangelie, is daar tog ook weer 'n onlosmaak

like band tussen die twee. Kultuur is die weg waarlangs God homself in Jesus Christus aan elke 

kultuur kom openbaar. Hier moet Sy boodskap gehoor, ervaar en deurleef word. 

2.2.2.8.3 Die evangelie aan kulture 

Die evangelie roep alle kulture tot verandering. As gevolg van die sondige aard van die mens, 

bevat kulture ook sondige strukture en gebruike. Hiebert (1999:56) haal Latourette in hierdie 

opsig soos volg aan: 

[I]t must be noted that Christianity, if it is not hopelessly denatured, never becomes 

fully at home in any culture. Always, when it is true to its genius, it creates a tension. 

Die evangelie verrig dus 'n profetiese funksie met betrekking tot alle fasette van kultuur. Dit 

spreek die kultuur aan en rig hom tot aile heidense vorme en strukture met die doel om dit te 

omvorm en met Christelike inhoude te wI. Nirmal Minz (1973: 110) aangehaal deur Hiebert 

(1999:56), rig dan ook 'n belangrike waarskuwing: 

There is a very subtle kind ofbondage in which the indigenous church may live. Revival 

ofnational heritage and various forms ofneo-paganism might creep into the church and 

may dominate its life and work... Such indigenous churches are false to the teaching 

and Spirit of Jesus Christ. 

2.2.2.9 Kultuur en mites 

Mites en simbole vorm die kern van elke kultuur. Maar waarom is mitologie vir ons 

bestudering van kultuur van belang? Dit is belangrik om daarop te let dat in die antropologie 
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'n ander betekenis aan mitologie as in die teologie geheg word. Hier dui mitologie nie op iets 

wat van aile waarheid ontbloot is nie. In die konteks waarin dit hier gebruik word, dui dit op 

'n verhaal wat deur die mense van daardie betrokke kultuur as waar aanvaar is en wat deur die 

jare aan hulle oorgelewer is. Mites is geskiedenis wat uit die gryse verlede kom, wat nie getoets 

kan word nie, maar aanvaar word . 

.. , it speaks of deities and other sacred beings; ... ofa people's view of reality, of the 

meaning oflife, ofthe origins ofthe universe and humankind, ofancestors, of ancestral 

heroes and models. 

(Luzbetak 1996:267, en Arbuckle 1990:34v) 

'n Belangrike kenmerk van 'n mite as 'n verhaal is dat dit nie as die kreatiewe werk van 'n 

individu gesien word nie, maar eerder as 'n weergawe van dit wat langs die weg van 

oorlewering, van 'n bepaalde en besondere openbaring ontvang is, byvoorbeeld in 'n visioen 

of droom. Voorbeeld hiervan is die taIle verhale wat rondom die persoon van Isaiah Shembe 

van die amaNazaretha ontstaan het. 

Wat is die funksies van 'n mite in kultuur? (Vgl. Luzbetak 1996:272 en Arbuckle 1990:36.) 

* Dit spreek intens tot die harte en lewens van die mense in daardie kultuur. 

* Dit het 'n baie sterk saambindende karakter en skep solidariteit. 

* Dit legitimeer sosiale gedragspatrone. 

* Dis 'n sterk maatskaplike of sosiaIe kontrolemaatreel. 

* Dit het 'n sterk invloed op die gees van die gemeenskap. 

Die Christendom respekteer die mitologie van kulture, maar hou aan die algenoegsame 

openbaring van God in hierdie wereld vas. 

2.2.2.10 Kultuur en verandering 

Die vraag kan nou tereg gevra word hoe die proses van kultuurverandering plaasvind. Wanneer 

een kultuur deur 'n ander oorheersende kultuur betnvloed word, begin 'n proses van 
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akkulturasie. Aanvanklik is die veranderinge slegs op die periferie. Lewens- en 

wereldbeskouings en ander denkpatrone wat nader aan die kern Ie, verander egter baie moeilik. 

Trouens, dit verander eers wanneer 'n ander kultuurkern die oue verdring het (Crafford 

1991:516). 

Crafford gaan verder deur daarop te wys dat die krisis van koloniale oorheersing in Afrika die 

belangrikste faktor was wat tradisionele kulture totaal ontwrig het. Koloniaal-Westerse 

kultuursisteme is eenvoudig op Afrika afgedwing en die tradisionele kultuurkern was nie by 

magte om die invloede in 'n eenheidsisteem te integreer nie. Dit het die behoefte aan 'n nuwe 

kultuurkern laat ontstaan. (Die Onafhanklike Swart Kerke is 'n goeie voorbeeld van die 

worsteling wat plaasgevind het om die gedisorganiseerde tradisionele kultuur weer rondom 'n 

Christelike kern te herorganiseer.) 

Maar hoe verloop die proses om elemente uit een kultuur of godsdiens in 'n ander te 

verinhooms en hul eie te maak? Terwyl mense met nuwe elemente uit 'n ander godsdiens in 

aanraking korn., word die status quo aanvanklik nog redelik algemeen aanvaar. Hiema kan 'n 

gevoel ontstaan dat die bestaande bedreig word en die onmiddellike reaksie op hierdie 

bedreiging kan gemeng wees. Sommige mag dit eufories beloof, omdat die nuwe vir hulle 

opgewondenheid beteken, 'n breuk met die dodelike roetine. Ander, alhoewel hulle die nuwe 

in teorie aanvaar, sal nog nie besef dat dit groot eise aan hul persoonlike en sosiale lewe sal stet 

nie. Ander ervaar weer ongemak, omdat hut voel dat hul bestaande sekuriteite in gevaar is. Die 

gevotg hiervan kan 'n nativistiese terugkeer na ou simbole, mites en rituele wat voorheen 

bestaan het, woos. Mettertyd kan die gevoel egter posvat dat 'n nuwe betekenissisteem bereik 

is en kan daar konsensus onder die mense bestaan dat dit aanvaarbaar is. Nou vind daar 

integrasie plaas. (Vgl. onder andere ook Arbuckle 1990:64v.) 

Die vraag wie hierdie verandering moet bestuur en watter agente daarby betrokke is, sal later 

in hierdie hoofstuk onder die loep geneem word wanneer die proses van inkulturasie belig 

word. 
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2.3 KONTEKSTUALISASIE 

2.3.1 Inleidende opmerkings 

Ons begin hierdie gedeelte met 4 n aanhaling uit 4 n werk van Bruce Britten (1997:5,6): 

'May I tell you what I really think?' a university student here in Swaziland asked me 

as we were sitting in my home drinking tea. 

The question surprised me. We had been discussing science and the Bible, when 

suddenly his voice became more serious as he asked that question. 

'Yes, please,' I answered. 'I'm keen to hear what you think.' 

Putting down his cup of tea and leaning forward in his chair, he said, 'To tell you the 

truth, Bruce, every time I look at your white face, I remember the things white people 

have done here in Africa, and it is very difficult for me to listen to you .... or to any 

other white man. I mean, when whites came here, they used the Bible to soften us. 

They stressed love and peace. Then, after our fathers had accepted those non-violent 

ideas, other whites came to take our land and the wealth of Africa. And the oppression 

is continuing even today. You know, my father has worked in a bakery for ten years. 

Last week a boy was hired to work with him. He is a white boy waiting for his exam 

results. He knows nothing about baking, and so my father is teaching him everything. 

Yet the white boy is paid more than my father' . 

He paused a moment, sipped his tea and looked at me, probably trying to guess what 

I was thinking. Then he continued in his serious tone. 'We Africans are thankful for the 

hospitals and schools that whites brought. But even in schools, whites gave us the 

impression that we blacks are inferior ... that we lack ability in inductive reasoning '" 

and that we can never do well in science or engineering. In fact, you whites have 

oppressed us in so many ways. Now we don't want your white religion'. 
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Hierdie aanhaling spreek inderdaad vir sigself en laat ons iets verstaan van dit wat in die hart 

van baie swartmense leef. Is Bruce Britten se vriend maar net 'n eensame stem, of verteen

woordig hy dalk oak die pyn van die massa? Moet ons hulle as radikaliste, rewolusioniste en 

aanhangers van die bevrydingsteologie afskryf? As verkeerde sendingmotiewe en -benaderings 

oar 'n tydperk van bykans twee eeue vandag nag hul uitwerking op die lewens- en 

wereldbeskouing van die swart man het, hoe lank sal dit neem voordat die pyn en lyding wat 

apartheid in die lewens van die slagoffers daarvan veroorsaak het, verdwyn? 

Vanaf die vroegste jare is die evangelieboodskap diep gewortel en verinheems in die lewens 

van hulle wat die boodskap aangeneem het. Dit is egter eers redelik onlangs dat die 

kontekstuele aard van geloofwerklik aandag en erkenning in missiologiese kringe begin geniet 

het. Bosch (1991:421v) wys dan oak daarop dat virbaie eeue enige afwyking van die ortodok

se geloof as dwaling afgemaak is, veral nadat die Christelike kerk in die Romeinse R yk gevestig 

is. Arianisme, Donatisme, Pelagianisme, Nestorianisme, Monofisitisme en tal Ie soortgelyke 

bewegings is almal as heterodoksie afgemaak en die volgelinge daarvan vervolg. Die rol van 

kulturele, politieke en sosiologiese faktore in die ontstaan van hierdie bewegings is nie 

verdiskonteer nie (Bosch 1991 :421). 

Tot en met die eerste helfte van die twintigste eeu is die Christelike gel oaf as 'n Westerse 

godsdiens beskou. Die Christendom was die Weste en die Weste was die Christendom. Sedert 

die Tweede Wereldoorlog het daar egter 'n aansienlike wending gekom, veral met die 

dekolonisasie wat veral in Afrika verreikende gevolge gehad het. Aan die begin van 1958 was 

daar slegs vier Afrikalande wat polities onathanklik was. In 1961 het dit tot twee-en-twintig 

gegroei! Politieke onathanklikheid het oak 'n psigologiese onathanklikheid meegebring 

waarbinne 'n groat mate van persoonlike vryheid en betrokkenheid moontlik geword het, oak 

binne die kerk. En so het daar 'n sterk beweging op dreef gekom met die klem op die 

ontwikkeling van die plaaslike kerk, plaaslike leierskap en verantwoordelikheid. 

Tans is die meerderheid Christene buite die Westerse wereld. Die Christendom word nou 

uitgedaag am sy Westerse beeld en uitdrukkingsvorms te oorkom en te wysig. Voorheen was 

die oorheersende invloed van die Weste in die Christendom 'n algemene feit. Westerse 
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teologiese tradisies, die uitdrukking van geloofen die uitleef en beleef van die evangelie, was 

die algemene norm. En waar sendelinge ook al gegaan het, het hulle hierdie sentimente en 

tradisies met hulle meegeneem. Tesfai (199S:7v) stel dit spos volg: 

The general trend was to export the home-based form of Christianity and to plant it 

there. As a consequence, the Christianity that was preached did not often use the local 

cultures. The interaction was minimal. This resulted in a situation where the faith was 

not planted in the local soiL In this light, the relationship of the local churches to their 

religious and cultural environment is characterized by "alienation". The process ofthe 

growth of world Christianity and its attempts to come to terms with its legacy and 

overcome this alienation has tremendous consequences. It questions many 

presuppositions that underlie Christian thought and life, presuppositions that were 

taken for granted and that determined decisively the direction ofthe church for many 

centuries. 

Die eerste dekades van die postkoloniale tydperk het begin wemel van amptelike verklarings 

en standpunte met betrekking tot die Afrikaniseringsproses binne die nuwe kerke wat as gevolg 

van sendingaksies te voorskyn getree het. Daar was 'n groeiende besef dat die teologiese 

tradisies en gebruike wat van die Weste af oorgedra is, rue meer by die kulturele omstandig

hede van Afrika inpas nie. Tydens die tweede byeenkoms van die'All Africa Conference of 

Churches' in 1969 te Abidjan, is daar onder meer aan die noodsaaklikheid van 'n "kulturele 

rewolusie" wat tot 'n "... Echt afrikaanse cultuur welke rekerung houdt met de goede 

elementen van het traditionele afrikaanse erfgoed" moes lei, aandag geskenk (Verstraelen 

1981:7). 

2.3.2 Herkoms en betekenis van die begrlp kontekstualisasie. 

Die term kontekstualisasie het sy ontstaan binne die Protestantse missiologiese geledere ge

vind en is vir die eerste keer in 1972 in 'n verslag van die "Theological Education Fund" (TEF) 

met die titel "Ministry in Context: The Third Mandate Programme of the Theological 

Education Fund (1970-77)" gebruik (vgl. Hesselgrave & Rommen 1990:28v, en Ukpong 

1987:163). 
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Die TEF is tydens die vergadering van die Internasionale Sendingraad (International Missionary 

Council) in 1957-58 in Ghana in die lewe geroep. In die 1972 verslag is duidelik gestel dat 

... the Committee that worked on it was concerned,with discerning 'more clearly the 

new issues and the new challenges in theological education seen in the context ofthe 

radical change in the world scene, particularly in the Third World'. It identified 

'contextualization in theological approach' as most crucial (Ukpong 1987:163). 

Tot die vergadering van 1961 in New Delhi, het die denke van Karl Barth, Hendrik Kraemer, 

en veral ook die bydrae van die Oosterse Ortodokse Kerk baie tot die hernude beklemtoning 

van die kontekstualisering van die Skrif in die teologiese denke van die WRK bygedra. In 1961 

het die frase "in ooreenstemming met die Skrif' sy weg in die amptelike dokumentasie van die 

WRK gevind en spoedig het dit tot die vraag na die eenheid, gesag en relevansie van die Skrif 

binne gegewe kontekste gelei. Tydens verskeie vergaderings daama (in Bossey, Switzerland 

en in Louvain, Belgie, beide in 1971) is hierdie aspek breedvoerig bespreek. 

In Rooms Katolieke kringe het daar met verloop van tyd 'n groeiende behoefte ontstaan dat 

teologiese beginsels en -praktyke in die plaaslike kulturele omstandighede moes neerslag vind. 

Die beginsels vanadaptasie ("adaptation") het met Vaticanum II offisiele erkenning gekry. In 

die jare wat gevolg het, is hierdie gedagtes in Roomse geledere verder uitgebou tot die model 

wat vandag as "Inkulturasie" bekend staan. 

'n Soortgelyke beweging het ook vroeg in die 1970s in Protestantse kringe ontstaan met Kri

kor Haleblian as eksponent (vgl Schreiter 1995:2). Hier was die term kontekstualisasie die 

sleutelbegrip. Om hierdie klemverskuiwing in missionere en teologiese denke uit te druk, het 

begrippe soos kontekstualisasie en inkulturasie gebruiklik geword. Dit is egter nodig om in 

hierdie verband ook te let op twee ander begrippe wat deur die jare gebruik is, naamlik 

adaptasie en inheemswording. 

Adaptasie is die poging " ... to adapt the message we share and the liturgy we celebrate to the 

customs ofthose we work among" (Schineller 1990: 16). Deur die geskiedenis van die kerk was 

hierdie die basiese uitgangspunt. Alhoewel kultuur met hierdie benadering aandag ontvang het, 
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het daar gaandeweg protes gekom dat dit die plaaslike kultuur rue emstig genoeg opneem rue 

en bloot maar net op die oppervlakte beweeg. Dit kan vergelyk word met sendingbenaderings 

waar gepoog is om Westerse patrone en gebruike in ku,lture in te dra sonder behoorlike 

inagneming van die plaaslike kultuur. 

Met die begrip inheemswording is gepoog om groter erkenning te verleen aan die plaaslike 

kultuur. Maar die klem is egter eensydig op die inheemse karakter van die kultuur geplaas en 

dit het die allesbepalende faktor geword. Hier word feitlik geen ruimte vir kultuurverandering 

gelaat nie. So het die behoefte ontstaan vir begrippe wat beter uitdrukking gee aan die 

wisselwerking en verhouding evangelielkultuur en vandaar die rede dat vandag meer van 

kontekstualisasie en inkulturasie gepraat word. Die begrip inkulturasie kom later in hierdie 

hoofstuk onder die Ioep. 

Kontekstualisasie beteken letterlik "weaving together" (Schineller 1990: 19). Met ander 

woorde, die evangelie word met elke situasie en aspek van die konteks verweef In plaas van 

'n spesifieke kultuur, word op die groot konteks gefokus. 

Gelyktydig met hierdie ontwikkelings het daar in Latyns-Amerika 'n beweging ontstaan wat 

later as die bevrydingsteologie bekend sou word. Saam met die ander bewegings vind ons nou 

'n dringende oproep in Asie en Afiika vir 'n eie karakter aan die Christendom in daardie 

werelddele. 

Schreiter (1 99S:2v) wys dan ook daarop dat hierdie denke veral deur drie faktore gestimuleer 

is. 

" 	 In die eerste plek het nuwe vrae ontstaan waarvoor daar geen tradisionele antwoorde 

was rue. Die talle vrae waarop daar geen antwoorde gevind kon word nie, het dus tot 

'n ongeloofwaardigheid van bestaande denkpatrone en sisteme gelei. Hoe moes die 

doop onder die Masai in Oos-Afiika verstaan word waar die uitgiet van water oor die 

hoof van 'n vrou op die vloek van onvrugbaarheid gedui het? Hoe moes die 

verskynsel van poligamie verstaan word, waar die sekuriteit wat dit die vrou gebied 
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het, belangrik geag is? Daar het dus 'n baie groot behoefte aan eietydse antwoorde op 

hierdie en ander vrae ontstaan. 

* 	In die tweede plek is ou antwoorde op kulture en streke wat met nuwe vrae geworstel 

het, afgedwing. As gevolg hiervan het die inheemse volke en kulture ervaar dat 

imperialisme en paternalisme nog steeds voortgeduur het. 

* 	Laastens het bogenoemde tot 'n nuwe tipe Christendom langs die tradisionele gelei, 

waarin die klem op die konteks, die wyse waarop die gemeenskap leef en die 

geskiedenis waarlangs die gemeenskap ontwikkel het, geval het. 

Soos gesien, beteken die woord kontekstualisasie letterlik om ineen te weef. Dit dui op 'n 

intervervlegdheid, 'n verweefdheid van die evangelie met elke ander aspek van die besondere 

kultuur (Schineller 1990: 19). In missionere denke het die begrip sedertdien wye belangstel

ling en bespreking ontvang en ook in aanvaarding toegeneem. Ukpong (1987:161) wys in hier

die verband op die volgende: 

The idea of 'putting in context', though new in the field ofmissiology from which the 

term 'contextualization' originated, is however not new in the fields ofbiblical studies 

and moral theology (Ethics). In the field ofbiblical studies, Hermann Gunkel had, early 

in this century, coined the expression "Sitz im Leben" which has the general 

connotation of 'context'. Gunkel used the term to denote the real situation in people's 

life or the socio-cultural setting from which a literary genre (Gattung) of the bible 

originated. And the focus established by Gunkel is today being expanded to include not 

only the socio-cultural but also the socio-psycological aspects. In modem biblical 

scholarship the context has become prominent. This is the attempt to discover what 

a text meant to its original writer and audience. In biblical hermeneutics, attention is 

turned from the context ofthe biblical text to the context of present day audience. Thus 

biblical study has always recognized the importance of studying the biblical text both 

in the context ofthe text itself and in the context of the present day audience. 

A1hoewel daar in die bestudering van die Bybel 'n geruime tyd reeds op die kontekstualisering 
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daarvan in elke gegewe situasie klem gele is, is dit egter redelik onlangs dat hierdie begrip en 

benadering in missiologiese studies aandag begin geniet het. 

Tydens die vergadering van die Intemasionale Kongres vir Wereldevangelisasie ("Congress on 

World Evangelization") in Lausanne in Julie 1974, was hierdie term die onderwerp van 

bespreking. Een tema van hierdie kongres was "The Gospel, Cultural Contextualization and 

Religious Syncretism". Na hierdie konferensie is 'n komitee vir wereldevangelisasie in die lewe 

geroep en het die begrip kontekstualisasie in 'n bespreking van die kruiskulturele kommu

nikasie van die evangelie na vore getree. Hiermee is beklemtoon dat die oordra van die 

evangelie nie in 'n vakuum nie, maar binne 'n bepaalde konteks plaasvind, en dus voortdurend 

binne daardie konteks geaktualiseer en gekonkretiseer moet word. Gedurende 1978 het hierdie 

komitee 'n vergadering met die tema "Gospel and Culture" in Willowbank, Bermuda, gereel. 

Die besprekings van die aspek van kontekstualisasie het gelei tot die "Willowbank" -verslag en 

sedertdien is hierdie term verder uitgebou en het dit wye aanvaarding in die missionere en 

teologiese denke gevind (Ukpong 1987:163). 

Hesselgrave & Rommen (1990:31) beskryfkontekstualisasie soos volg: 

Contextualization is a new word - a technical neologism. It may also signal a new (or 

renewed) sensitivity to the need for adaptation to cultural context. To its originators 

it involved a new point of departure and a new approach to theologizing and to 

theological education: namely, praxis or involvement in the struggle for justice within 

the existential situation in which men and women find themselves today. 

Terwyl die term redelik wye aanvaarding begin geniet het, was daar egter diepliggende verskille 

oor die inhoud en metode daarvan. Dit is veral uit konserwatief-evangeliese kringe dat daar 

gedurende die laat 1970's teenkanting gekom het in die persone van James 0 Buswell III en 

Bruce CE Fleming. Buswell se standpunt was dat begrippe soos inheems (indigenous) en 

verinheemsing (indigenization) nie statiese begrippe is soos wat beweer is nie, dat hulle minder 

abstrak en tegnies is en baie makliker as die tegnies moeilike begrip kontekstualisasie verstaan 

word. Dit was veral Fleming wat met nadruk daarop gewys het dat die begrip van liberale 

voorveronderstellings deurspek is en tot groot verwarring lei (Hessel grave & Rommen 
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1990:33). 


Binne konserwatief-evangeliese kringe was daar egter 'n begrip en sensitiwiteit vir die konteks 

en die kontekstualisering van die Skrifen het daar konsensus bestaan dat die term gebruik moet 

word om sensitiwiteit vir evangelie en konteks te toon. 

Wat 'n definiering van die term kontekstualisasie bet ref, is daar nog geen eenstemmigheid nie. 

Die volgende definisies (soos deur Hesselgrave & Rommen 1990:33 aangehaal) bring die 

uiteenlopendheid van gedagtegang egter duidelik aan die lig: 

* 	 Byang H Kato: 

"We understand the term to mean making concepts or ideals relevant in a given 

situation" 

* 	 Bruce J Nicholls: 

"(Contextualization is) the translation of the unchanging content of the Gospel 

of the kingdom into verbal form meaningful to the people in their separate 

culture and within their particular existential situations." 

* 	 George W Peters: 

"Contextualization properly applied means to discover the legitimate 

implications ofthe gospel in a given situation. It goes deeper than application. 

Application I can make or need not make without doing injustice to the text. 

Implication is demanded by a proper exegesis of the text." 

Ook Luzbetak (1996: 133) verwys na hierdie belangrike saak en druk hom soos volg uit: 

Contextualization is the process by which a local Christian community integrates the 

Gospel message (the "text") with the real-life context, blending text and context into 

that single, God-intended reality called "Christian living". By "Christian living" we 

mean living as Christ would live here and now - that is, as he would behave, what he 

would teach here and now, and what his values and emotions, his underlying premises, 
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attitudes, and drives would be if he belonged to the particular community we are 

dealing with. 

Hesselgrave & Rommen (1990:35) wys dus daarop dat daar nog geen algemeen aanvaarde 

definisie vir die begrip is nie. 

Van belang egter is Hesselgrave se kontekstualisasiekontinuum (1979:4-26) waarvolgens 

kontekstualisasie 'n deurlopende proses is wat tot verskillende resultate lei - vanafortodoksie 

tot liberalisme, met laasgenoemde wat as 'n sinkretistiese akkommodasie manifesteer. In die 

volgende hoofstuk sal breedvoeriger hierop ingegaan word. 

2.3.3 Vorms van kontekstualisasie 

Oor wat presies met "konteks" bedoel word, is daar uiteenlopende menings. Vir sommige dui 

dit op die nie-Christelike godsdiensbeskouings van mense, vir ander weer op die gewoontes 

en gebruike in 'n kultuur, terwyl dit vir ander op sosiaal-ekonomiese aspekte en konflik waarby 

aspekte soos onderdrukking, rassisme en armoede ingesluit is, dui. 

Die navorser ondersteun die uitgangspunt van Ukpong (1987:162, en Bosch 1991:421) waar

volgens kontekstnalisasie as oorkoepelende tenn gesien moet word. Ukpong stel dit soos volg: 

... all aspects ofChristian life and thought whether theology, the bible, catechesis, the 

liturgy, Pastoral Practice, etc. are the object of contextualization. That is to say that 

what must be contextualized should not be limited to only certain aspects ofChristian 

expression. We define the context as an existing society (with its many patterns of 

social relations) into which Christianity is introduced. Thus the context is something 

dynamic with its values, needs and aspirations. Religious beliefs, habits and customs, 

societal problems and issues - all make up the context to which the Christian message 

is to be made relvant. 

Met kontekstualisasie as oorkoepelende term, kan vervolgens twee tipes van kontekstualisasie 

onderskei word. 
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(i) 	 Eerstens die inkulturasiemodel wat later breedvoeriger belig sal word. 

(ii) 	 Die sosio-ekonomiese model wat hom by uitstek met die sosiaal-ekonomiese 

en politiese transformasie van kulture en gemeenskappe besig hou. Hieronder 

k:an die verskillende vorms van die bevrydingsteologie ook ingesluit word. Dit 

fokus veral op 'n kritiese analise van die samelewing en die toepassing van die 

evangelie op alle aspekte daarvan. Dit plaas die fokus op al die sosiologiese, 

politieke en ekonomiese vraagstukke in die samelewing en probeer om 'n ver

andering in verhoudinge binne hierdie samelewing mee te bring. Binne hierdie 

tipologie of raamwerk word tussen die volgende twee modelle onderskei 

(Ukpong 1987:167v): 

(a) 	 Die evolusionere model 

Soos die naam aandui, maak die evolusionere model van evolusionere 

metodes gebruik om veranderings in die samelewing mee te bring. 

Teologies gesproke pas hierdie model in die politieke- of ontwik

kelingsteologie wat gedurende die 1960's populer was. 

Reeds tydens die stigting van die Veremgde Nasies het die ongelykheid 

tussen ontwikkelde en ontwikkelende lande sterk na yore getree. 

Pogings is aangewend om die arm lande te help ontwikkel. Om 

ekonomiese groei in hierdie agtergeblewe lande te help bevorder, is die 

oorplasing van kapitaal vanaf ryk na ann lande gepropageer. Dit is wat 

met sosio-ekonomiese hulp in die 1960's bedoel is. Die oogmerk was 

om die ekonomiese gaping wat tussen ryk en arm lande bestaan het, te 

oorbrug. Ten spyte van groot bedrae wat oorgeplaas is en ten spyte van 

intensiewe ekonomiese aktiwiteite, het hierdie gaping me verklein me. 

Inteendeel, dit het vergroot. Ukpong (1987:167) stel dit soos volg: 

This was seen to be the result ofbasing development solely on 

economics to the neglect of the social, cultural and political 
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factors. The realization of this fact gave rise to a new 

understanding ofdevelopment as a total social process, and to 

the idea of integral development. At this point the development 

debate became a theological issue. Development was seen to be 

about humanization and Christian theologians began to reflect 

on it. Thus emerged the theology ofdevelopment, also known 

as Political theology, which sought to apply the Christian 

message within the context of the humanization of mankind. 

This theology, though still alive, is not widely known today. 

(b) Die rewolusionere model 

Gedurende die 1960's is tot die besef gekom dat die rede vir die 

groterwordende gaping tussen ryk en arm lande daarin gelee was dat 

onderontwikkeling 'n strukturele en nie 'n funksionele fenomeen was 

nie. Wat dus nodig was, was 'n herstrukturering van die politieke en 

ekonomiese verhoudings tussen ryk en arm lande. In Latyns-Amerika 

het 'n nuwe ontwikkeling ofbeweging met bevryding as sleutelwoord, 

ontstaan. Hieruit het die bekende bevrydingsteologie, swartteologie en 

feministiese teologie ontwikkel. 

Die inkulturasiemodel word vandag algemeen in missionere kringe aanvaar. Die tweede model 

(sosio-ekonomiese), is onvoldoende, omdat dit bloot die verandering van die maatskaplike 

konteks in die oog het, hoe belangrik dit ook al is. Dit is nie moeilik om die Marxistiese 

maatskappykritiek in hierdie kontekstualiserende model raak te sien nie. 
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2.3.4 Kritiese kontekstualisasie 

Die vraag wat ontstaan, is watter houding of standpunt teenoor die ou gevestigde tradisionele 

gebruike ingeneem moet word as die evangelie aan daardie kulturele groep gebring word. Hoe 

moet nuwe bekeerlinge teenoor ou gebruike soos kleredrag, lied ere, danse, rituele en simbole 

wat so 'n groot deel van hulle lewens geword het, optree? Wanneer die Christelike boodskap 

met 'n bepaalde gemeenskap in aanraking kom, vind dit dikwels daar goed ontwikkelde 

kultuurpatrone wat in die basiese behoeftes van hul mense voorsien en lewe vir hulle moontlik 

maak. Hy vind daar ook religieuse en filosofiese standpunte wat aan hul mense antwoorde op 

baie van die diepste lewensvrae gee. Hoe moet hierdie bestaande kulture bejeen word en hoe 

moet teenoor hulle opgetree word? Is sulke kulture heeltemaal boos, of is hulle goed? Wat is 

die verantwoordelikhede van daardie kerk, persoon of persone wat die evangelie oordra? In 

welke mate moet die evangelie by die nuwe kulturele konteks aanpas sonder om sy 

grondwaarhede prys te gee? Wie moet die besluite aangaande die tradisionele gebruike en 

gewoontes neem? Hierdie en nog veel meer vrae, kom aan die orde wanneer oor konteks

tualisasie besin word, veral ook wanneer in die konteks van hierdie navorsing op die ama

Nazaretha gefokus word 

Hiebert (1999: 184v) pleit vir 'n kritiese kontekstualisasie en vestig in hierdie verband die 

aandag daarop dat die gevaar van sinkretisme wesenlik is wanneer daar rue krities na die 

konteks gekyk word rue. In hoofstuk 3 sal grondiger hierop gefokus word. 

Sonder 'n kritiese fokus op die kontekstualiseringsproses en met gebrekkige kennis van die 

uitgebreide godsdiensbegrip van Afrika en die konflik in Afrika tussen die skakelsisteem en 

krag enersyds en genade, liefde en lyding andersyds, kan die kontekstualiseringsproses rue 

suksesvol plaasvind rue. Die beste kontekstualiseerder is die beste kenner van die siel van 

Afrika. Dit is altyd die Afrikaan self Indien kontekstualisasie rue op egte inkulturasie uitloop 

rue, kan die proses rue slaag rue en sal die evangelie die lewens van hierdie mense nooit diep 

indring rue. 
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2.4 INKULTURASIE 

2.4.1 Inleidende opmerkings 

Inkulturasie verteenwoordig die een belangrike model van kontekstualisasie. Ten spyte daarvan 

dat die saak 'n lang geskiedenis in die Christelike tradisie het, is die term self van relatief 

resente oorsprong. Die term self is vir die eerste keer deur J Masson in 1962 in die frase 

Catholicisme inculture ("inculturated Catholicism") (Bosch 1991 :447) gebruik. Spoedig het 

dit 'n algemene uitdrukking onder die Jesutete geword. Dit het spoedig ook die algemene term 

in Protestantse kringe geword en vandag is dit een van die algemeenste uitdrukkings in 

missionere kringe. 

Wat is inkulturasie? Arbuckle (1990: 17) verduidelik dit soos volg: 

Inculturation is the 'dynamic relation between the Christian message and culture or 

cultures; an insertion of the Christian life into a culture; an ongoing process of 

reciprocal and critical interaction and assimilation between them'. 

lnkulturasie fokus op 'n bepaalde kultuur as die gegewe waarin die evangelie ge'inkameer moet 

word. Die evangelie moet onder andere bepaalde aspekte van daardie kultuur tot patrone 

omvorm waarin mense hul Christenskap betekenisvol kan uitleef 

Inkulturasie is daarom 'n wisselwerkende of wederkerige proses. Daar is die kultuur wat 

ontvang, maar ook die een wat gee - selfs die evangelie word geraak. Deur die vrae wat mense 

stel, ontwikkel ons nuwe insigte in die bekende verhale van Christus se lewe en boodskap. Die 

evangelis as die saaier, saai die saad van die Goeie Boodskap. Soos egter in aIle gevalle van 

saai, moet die grond voorberei word, moet kundigheid optimaal benut en die ontkiemende saad 

versorg en gevoed word. Waar evangelie en kultuur met mekaar in aanraking kom, raak dit 

almal wat daarby betrokke is. 

Vanaf die begin het die Christelike geloof sy beslag binne 'n kultuur gevind. Dit bestaan nerens 

buite kultuur nie. 
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2.4.2 Die kenmerkende eienskappe van inkulturasie 

Teenoor benaderings wat voorheen gevolg is om die Christus-boodskap in 'n bepaalde kultuur 

en godsdiens te kontekstualiseer, openbaar inkulturasie bepaalde verskille wat op die volgende 

neerkom (vgl Bosch 1991 :453v). 

* Dit verskil ten opsigte van die agente daarvan. Voorheen was dit die Westerse sende

ling wat die proses begelei het. Die proses was dus eensydig, omdat die plaaslike 

gemeenskap me die agent was me. In die geval van inkulturasie is die twee primere 

agente die Heilige Gees en die plaaslike gemeenskap, veral die gewone mense. Dit 

beteken me dat die sendeling en ander professionele rolspelers uitgesluit is me. 

Inteendeel, bulle neem net nie meer deel as persone wat alles weet en al die antwoorde 

het me! 

* Die aksent is deur en deur op die plaaslike situasie gerig en sluit die hele konteks in: 

sosiaal, ekonornies, polities, godsdienstig en opvoedkundig. 

* 	Inkulturasie het egter me net 'n plaaslike konnotasie me; dit moet ook in sy makro

kontekstuele verb and gelees word. 

* 	Inkulturasie volg die inkamasiemodel. Hier gaan dit primer me om die kerk wat moet 

uitbrei me, maar om die kerk wat in Jesus Christus nuutgemaak moet leef en so sy 

getuiems in 'n bepaald konteks moet uitdra. 

* 	Voorheen het die klem me baie op die interaksie tussen evangelie en kultuur geval me 

en was die teologiese inhoud versluier. Inkulturasie plaas hierdie verhouding en 

wisselwerking direk onder die soeklig. Daar is dus 'n dubbele beweging: kultuur moet 

ver-Christelik word en die Christendom moet gelnkultureer word. 

Samevattend is inkulturasie allesinsluitend. Dis vandag 'n algemeen aanvaarde uitgangspunt 

dat me net sekere elemente uit 'n kultuur geneem en gekersten kan word me. Alleen wanneer 
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inklusief op kultuur en die inkulturasieproses gefokus word, sal die inkarnering van die 

evangelie sinvol kan verloop. 

2.4.3 Die kritiese dimensie van inkulturasie 

Dis belangrik om steeds voor oe te hou dat inkulturasie ook 'n kritiese dimensie het, omdat 

daar altyd 'n spanning tussen die Christelike geloof en die kulturele uitdrukking daarvan sal 

bestaan. Bosch (1991:455) stel dit soos volg: 

Inculturation does not mean that culture is to be destroyed and something new built up 

on its ruins; neither, however, does it suggest that a particular culture is merely to be 

endorsed in its present form. The philosophy that' anything goes' as long as its seems 

to make sense to people can be catastrophic. 

Die Weste het in die verlede die evangelie so in sy eie kultuur gevestig dat dit inderdaad 

vreemd vir ander kulture geword het. En wanneer die boodskap in konflik met 'n bepaalde 

kultuur, byvoorbeeld die Derde Wereld is, is dit belangrik om te onderskei ofhierdie konflik 

uit die boodskap self, of uit die feit dat dit te nou verwant is aan die kultuur waaruit die 

boodskap gebring word, spruit. 

2.4.4 Inkulturasie en vooroordele 

Ten spyte van die opdrag om die evangelie na die ganse mensdom en dus na alle kulture te 

neem, stuit hierdie opdrag teen 'n verskeidenheid vooroordele wat kan verhoed dat die 

evangelie betekenisvol in 'n bepaalde kultuur gelntegreer word. Arbuckle (1990: 146v) wys in 

hierdie verband op die volgende. 

2.4.4.1 Vorms van vooroordele 

Kulturele en etniese vooroordele 

Mense uit elke kultuur is van mening dat hulle optrede die korrekte is en dat ander dwaas, 
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onbeskaafd en boos is. Hierdie optrede word etnosentrisme genoem. Etnosentrisme kan egter 

baie bydra om 'n trots vir die eie te help ontwikkel. Dit staan as patriotisme bekend. Die gevaar 

bestaan egter dat patriotisme in vooroordele kan oorgaan. Mense word dan uitsonderlik 

nasionalisties en persone van ander kulture word as minderwaardig geag. 

Rassevooroordele 

Die begrip ras berus soms op die persepsie dat dit intelligensie, kulturele en morele kwaliteite 

bepaal. 'n Voorbeeld mervan was die stelsel van apartheid in Suid-Afrika. 

Godsdienstige vooroordele 

Soms is groepe ofgemeenskappe van mening dat hulle aileen oor die absolute waarheid beskik 

en niks by ander religies kan leer nie. 'n Voorbeeld mervan is die verhouding tussen Protestan

te en Rooms Katolieke. 

ldeologiese vooroordele 

Mense word emosioneel en rasioneel deur 'n ideologie beheer wat vir hom of haar 'n 

dogmatiese antwoord op alles bied en wat nooit te bevraagteken is nie. Hiervolgens word alles 

in die lewe beoordeel en gemeet. 

Klassevooroordele 

Hier is sosiale status onder die soeklig. Dit word ook diskriminasie genoem. Hierdeur word dit 

vir diegene in laer posisies baie moeilik of selfs onmoontlik om na bo te vorder, omdat hulle 

nie oor die mag beskik wat in die hande van die hoer- ofmiddelgroepe is nie. Weer eens is die 

Suid-Afrikaanse konteks mer 'n goeie voorbeeld. 
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2.4.4.2 Oorsake van hierdie vooroordele 

'n Verskeidenheid oorsake kan in hierdie verband aangestip word, maar net enkeles daarvan 

word belig. 

Kulturele opvoeding 

Mense word opgevoed met die persepsie dat hulle die beste en die enigste groep van belang 

is. Langs die weg van kultuuroordraging is dit persepsies wat mense ontvang en met hulle 

meeneem. 

Besondere persoonlike behoeftes 

Mense wat met 'n gevoel van onsekerheid grootword, ontwikkel 'n seltbeeld waarvolgens die 

vermoens van ander as minderwaardig geag word. Indien iemand daarvan oortuig is dat 

swartmense 'n laer IK as blankes het, voel die persoon superieur en meerderwaardig. 

Wettiging van sosio-ekonomiese eksploitasie 

Histories is vooroordele gebruik om onderdrukte of minderheidsgroepe om ekonomiese en 

politieke redes uit te buit. In die hedendaagse Suid-Afrika voel baie blankes ekonomies en 

kultureel bedreig, maar die gevoel van superioriteit wat uit die apartheidsjare ontwikkel het, 

stel hulle in staat om anderskleuriges te domineer. 

Behoud van etniese identiteit 

Met die oog daarop om 'n groep se behoefte aan geborgenheid en sekuriteit te verdiep, het 'n 

tipe nasionalisme ontwaak wat op 'n vorm van rassistiese superioriteit kan uitloop. 
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2.4.5 Inkulturasie en Hermeneutiek 

In hulle ervaring van en omgang met die Skrif, vra Afrika-Christene na die betekems en 

betekenisvolheid van die Jesus van die Bybel vir Afrika. Hulle vra hoe die evangelieboodskap 

in hulle gemeenskappe en persoonlike lewens gestalte kan kry en werklik die Goeie Nuus in 

hulle konkrete situasie kan word. 

Bybelstudente uit Afrika kon nog me daarin slaag om op hierdie en talle ander vrae duidelik 

te antwoord en oplossings te bied me. Hulle lees die Bybel deur 'n bril wat in die Westerse 

kultuursituasie ontwikkel is en probeer dan om die resultaat in hul eie konteks toe te pas. Een 

van die gevolge daarvan is dat daar 'n duidelike gaping tussen die akaderniese lees en begrip 

van die Bybel en die behoeftes van gewone alledaagse Afrika-Christene ontstaan. Talle pogings 

is al aangewend om hierdie probleme te oorbrug, maar solank as wat die Bybel deur die bril van 

'n vreemde kultuur gelees word, sal die toepassing van die boodskap steeds vreemd bly vir 

hulle wat dit moet hoor en sal dit ook weimg trefkrag he. 

Oit het daartoe gelei dat nuwe oproepe ontstaan het vir 'n hermeneutiek wat baie meer op die 

kulturele konteks van die Afrikaan afgestem is. Daar word selfs na 'n swart hermeneutiek 

verwys. Ukpong (1995:4) verwys in hierdie verband na onder andere Pobee, Mosala, Boesak 

en Tutu. Die vraag waarom dit in inkulturatiewe herrneneuse gaan, is hoe die Persoon en 

boodskap van Jesus Christus die hedendaagse gemeenskap en die lewens van individue kan 

uitdaag (vgl ook Kraft 1997:262v). 

Dat dit een van die belangrikste aspekte in die hele proses van inkulturasie is, is gewis. Om 

egter hier 'n volledige uiteensetting van die hermeneutiek en hermeneutiese beginsels te gee, 

is onmoontlik. Daarom word slegs enkele toepaslike aspekte van 'n inkulturatiewe hermeneuse 

belig. Allereers moet daarop gewys word dat volgens Ukpong (1995:5) dit noodsaaklik is dat 

die interpreteerder/leser iemand van die betrokke kultuur ("insider") moet wees. Dit moet 

iemand wees wat oor die nodige kennis, insig en ondervinding van die kultuur beskik en wat 

in staat is om dit krities te ontleed. Verder is dit noodsaaklik dat dit iemand sal wees wat hom 

tot die inkulturasieproses verbind het.Hierdie benadering sluit ten nouste aan by Schreiter 
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(1995:16v) en Hiebert (1999: 195v) wat ook die groot rol van die plaaslike gemeenskap in die 

ontwikkeling van 'n inkulturatiewe hermeneuse beklemtoon. 

Vervolgens word die volgende stappe in die hermeneutiese proses belig (vgl Ukpong 

1995:lOv): 

* Die eerste stap is die identifisering van die konteks van die interpreteerder en die 

waarneming ofdit naastenby dinamies met die historiese konteks van die teks ooreen

stem. 

* Die tweede stap is 'n ontleding van die konteks van interpretasie, met ander woorde, 

die agtergrond waarteen die teks gelees moet word. Hierdie ontleding behoort aspekte 

soos die sosio-antropologiese, fenomenologiese, historiese, religieuse en sosiaal

maatskaplike in te sluit. 

* Die derde stap is die ontleding van die historiese konteks van die teks ten einde 'n beter 

perspektiefte kry. 

* 	Die vierde stap is die ontleding van die teks, teen die agtergrond van die huidige 

konteks wat reeds ontleed is. 'n Kritiese oorsig van heersende interpretasies, 

teksanalise en die makrokonteks kan in oenskou geneem word. 

* Die vyfde stap is 'n sintese van al die inligting en die toepassing daarvan op die 

konkrete situasie van die hoorders. 

2.5 SELFTEOLOGISERING 

2.5.1 Inleidend 

Dit was Rufus Anderson en Henry Venn wat reeds in 1861 op die drie belangrike rolle wat die 

plaaslike gemeenskap moet vervul, naamlik selfuitbreiding, selfonderhouding en selfregering 
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gewys het. Hierdie beginsels is algemeen as rigtingaanwysers vir kerkplanting aanvaar. 

Met verloop van tyd het daar egter 'n ander selfontwikk.el, naamlik self-teologisering (vgl 

Schreiter 1995: 16v; Hiebert 1999: 1 93v; en Van Deventer 1994:405). Die noodsaaklike rol van 

die plaaslike gemeenskap word vandag allerwee besef en gepropageer. Die vraag wat ontstaan, 

is of die plaaslike gemeenskap die reg het om die Bybel te lees en vir hulself te interpreteer. 

Nadat 'n nuwe kerk geplant is, word die eerste jare daarna deur 'n gevoel van warmte en 

solidariteit gekenmerk. Wat as Bybelse lering aan hulle oorgedra is, word net so aanvaar. Na 

twee of drie geslagte tree daar dan kerk- en ander leierfigure na yore wat Bybels onderle en 

bekend is met eksegetiese metodes van Skrifuitleg. Dis binne hierdie kring waar daar emstige 

vrae na yore tree. Wat is die verb and tussen die evangelie en hul eie kultuur? Hoe spreek die 

evangelie in eie kultuurverband? Wat is die verhouding tot ander godsdienste? Wat is die 

Christendom se antwoord op basiese vrae van Afiika? Hierdie en aanverwante aspekte gee dan 

tot die opkoms van 'n eie teologie aanIeiding. 

Die vraag is hoe teenoor sulke teologiee opgetree moet word. As sulke tendense aangemoedig 

word, word die deur vir teologiese relativisme, sinkretisme en selfs neopaganisme nie hiermee 

oopgemaak nie? As sulke pogings teengestaan word, is dit dan nie etnosentrisme of 'n on

derdrukking van hulle groei nie? Dit is vrae soos hierdie wat ontstaan en wat die missiologie 

nie kan bekostig om te ignoreer nie. 

Vanuit 'n gereformeerde Skrif- en kerkbeskouing, word ferm aan die waarheid van die Skrif 

enersyds en 'n sterk teologiese begronding andersyds vasgehou. Wat is die verb and tussen 

hierdie twee? Aan die een kant is daar die redenasie dat hierdie twee gelykgestel moet word, 

van wee die uitgangspunt dat die teologie stewig op die Skrif gegrond is. Hiebert (1999: 197) 

stel dit dan soos volg: 

Further examination, however, forces us to distinguish between the Bible and theology. 

The Bible is a historical document of God's revelation to humans. Theology is the 

systematic and historical explication of the truths of the Bible. 
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Hiebert onderskei tussen Teologie (hoofletter T) en teologie (kleinletter t). Vir hom is Teolo

gie dan die absolute waarheid, soos van die kant van God gesien. Aan die ander kant dui 

teologie weer op menslike beskrywings wat uit Skrifinterpretasies voortvloei. Hy waarsku dat 

die twee nie verwar moet word nie. Dikwels is die persepsie dat begrip van die Bybel 

onbevooroordeeld en die enigste waarheid is. Mettertyd word egter ontdek dat teologie deur 

ons kulturele ver1ede en konteks beYnvloed is. Hiebert stel dit soos volg (1999: 198): 

The fact is, all theologies developed by human beings are shaped by their particular 

historical and cultural contexts - by the languages they use and the questions they ask. 

AU human theologies are only partial understandings ofTheology as God sees it. We 

see through a glass darkly. Moreover, all theologies are flawed by human sinfulness. 

Just as the rich young ruler who came to Jesus did not want te hear what he said, we 

often tum away from the hard message of the Bible. 

Omdat teologie enersyds op die Skrif gegrond is, en andersyds sy wortels in kultuur het, vorm 

dit die brug waarlangs die evangelie tot die mens kom. Om te verseker dat die teologie 

kemgesond is, is daar vereistes waaraan voldoen moet word. 

* 	 'n Noukeurige eksegese van die Skrifis noodsaaklik. Nie net die teks maar ook die 

konteks waarbinne dit ontstaan het, moet deeglik bestudeer word. 

* 	 'n Noukeurige eksegese van die eie kulturele konteks is nodig. Sodoende word bepaal 

hoe die teologie deur die eie kultuur en konteks belnvloed is, en watter behoeftes in 

aanmerking geneem moet word. 

* 	 Die hermeneutiek moet kemgesond wees, sodat die boodskap van die Bybel in ver

staanbare idioom aan die mens van 'n bepaalde kultuur oorgedra kan word. 

Maar hoe weet ons of die teologie korrek en waar is? Hiervoor is die volgende van groot 

belang: 

* 	 Wat se die Skrif? Die teologiee is nie die beginpunt nie, maar wat God in sy Woord se. 
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* 	 Die voortgaande werking van die Heilige Gees oortuig Christene van Skrifwaarhede. 

* 	 Kontak met en bydraes van Christelike gemeenskappe met dieselfde belydenis, onder 

andere in die ekumene, is van belang. 

Die vraag kan vervolgens met reg gevra word waarom teologie dan so belangrik is. Hiebert 

(1999:204) antwoord in hierdie verband soos volg: 

Furthermore, solid theological foundations are needed to keep a church true to 

Christian faith in the long run. Too often we think in terms of the immediate growth of 

the church and overlook the long range direction in which it is going ... We may be 

concerned about evangelism, but overlook the theological foundations that are needed 

to keep a church true to the gospel, particularly in times of persecution. We are in 

danger ofplanting large churches that go astray. Missionaries and church leaders must 

think ofevangelism and church planting not only for a five- or ten-year span, but in the 

time frame of fifty and hundred years and beyond, for they are laying the foundations 

of the church. 

2.5.2 Watter funksies vervul 'n teologie? 

Ons sou die vraag ook kon herformuleer deur te vra waarom teologiee nodig is. Is dit 

noodsaaklik? Sonder om te grondig daarop uit te brei, word die volgende belig. 

* 	 'n Teologie bied geleentheid om die wereld in die regte perspektiefte sien. Dit bied 'n 

komprehensiewe beeld en gee as sodanig geleentheid om 'n sinkroniese en diakroniese 

beeld op die lewe te verkry. Dit beklemtoon God se doel met aUes en die mens se plek 

en verantwoordelikheid. 

* 	 'n Teologie maak dit moontlik om 'n implisiete geloof eksplisiet te Iaat manifesteer en 

dit te evalueer. 'n Swak of gebrekkige teologie het dikwels sy wortels in ongetoetste 

aanvaarding of persepsies. 
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* 	 Teologie is ook noodsaaklik om apologeties teenoor ander godsdienste en denksisteme 

te staan, en ons teenoor nie-Christelike godsdienste te verantwoord. Dit stel ons ook 

in staat om onsself teenoor aanvalle vanuit byvoorbeeld die sekularisme te verdedig. 

ens. 

* 	 T eologie is ook die instrument om dwaling te bestry. Die kerk moet voortdurend na die 

absolute waarheid wat in die Woord geopenbaar word, strewe en hiervoor is teologie 

noodsaaklik. 

* 	 T eologie is ook rigtinggewend. Dit stel die kerk in staat om waarlik kerk te wees en 

om met pastorale bewoenheid by die mens te staan. Dit moet die probleme en behoeftes 

van die mens ondervang. Dit moet dus 'n lewende teologie wees wat in die lewens van 

die beoefenaars daarvan gestalte vind. 

2.5.3 Kontekstuele teologie: 'n epistemologiese wending 

In die teologiese worsteling om 'n teologie vir die Derde Wereld te skep, moet die Christus

beeld van die Weste ontklee en in die gewaad van Afrika of Asie geklee word. In die 

dekontekstualiseringsproses van die Bybelse boodskap en die kontekstualisering daarvan in die 

tydruimtelike van die Afrikaan, gaan dit primer om die peiling van die boodskap en die vind 

van die teks en konteks van God se Woord. Daarna gaan dit om die konteks van die mens wat 

God se Woord moet hoor. 

Die gevaar is egter dat Christus sO Afiikaans kan word dat Hy nooit loads of nooit iets anders 

kan word nie. Dit is die gevaar wat Hesselgrave met sy kontekstualisasiekontinuum waama 

reeds in hierdie hoofstuk verwys is, wil deurgee.Dit is die probleem wat ontstaan wanneer 

kontekstuele teologiee vanuit die perspektief van die praxis en sosio-ekonomiese 

kontekstualiseringsmodel ontwikkel word. Die verskillende vorme van die bevrydingsteologie 

is sprekende voorbeelde hiervan. 

Kontekstuele teologiee beteken 'n epistemologiese wending of breuk met die tradisionele 

 
 
 



64 


teologiee. Bosch (1991:423) stel dit soos volg: 

Whereas, at least since the time ofConstantine, theology was conducted from above 

as an elitist enterprise ... its main source (apart from Scripture and tradition) was 

philosophy, and its main interlocutor the educated non-believer, contextual theology 

is theology "from below". "from the underside ofhistory", its main source (apart from 

Scripture and tradition) is the social sciences, and its main interlocutor the poor or the 

culturally marginalized. 

Van net saveel belang is die nuwe idem op en die prioriteit van die praxis. Bosch (1991 :424 v) 

wys op enkele belangrike kenmerke van hierdie nuwe epistemologie: 

* 	 Die Westerse filosofie, wetenskap en selfs teologie, ten spyte van aansprake dat dit 

neutraal is, is ontwerp om slegs die Weste te dien. Hierdie grondhouding sal in die 

toekoms laat vaar moet word. 

* 	 Hierdie nuwe epistemologie weier om die idee van die wereld as "statiese" objek wat 

slegs verduidelik moet word, te onderskryf 

* 	 Hierdie epistemologie begaan die fout deur van die ortopraxis in plaas van die 

ortodoksie uit te gaan. Vtr die aanhangers van kontekstuele teologie is die identifisering 

("commitment ") met die arme en die gemarginaliseerdes, 'n voorvereiste vir die 

beoefening van die teologie. 

* 	 Verder kan die teoloog in hierdie paradigma nie meer objektief na die wereld en sy 

ellende kyk nie, maar slegs op geloofwaardige wyse teologiseer indien dit in 

samewerking met diegene wat ly, gedoen word. 

* 	 Die idem verskuif vanaf die hermeneutiese belangrikheid van kennis en spreke na die 

daad, die "doen" van teologie. Kennis kan slegs langs die weg van die daad, die aksie 

en langs die weg van die transformasie van die wereld verkry word. 
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* 	 Die beginsels van hierdie paradigma ofmodel word langs die weg van 'n hermeneutiese 

sirkel wat by die ervaring, bel ewing en die praxis wat ten opsigte van die Oerde 

Wereld by die grensgevalle, die armes en verontregtes begin, uitgewerk. Vanaf die 

ervaring beweeg die sirkel na refleksie, waar die teorie nie in die verhouding subjek

objek teenoor die praxis staan nie, maar in 'n verhouding van intersubjektiwiteit. Bosch 

(1991:425) stel dit soos volg: 

In the best of contextual theologies it is therefore no longer possible to 

juxtapose theory and praxis, orthodoxy and orthopraxis:(they) need another, 

and each is adversely affected when sight is lost of the other. 

2.6 SLOTOPMERKINGS 

In hierdie hoofstuk is kultuur, kontekstualisasie, inkulturasie en teologisering belig en is die 

belangrikheid van begrip daarvan vir die missiologie aangetoon. Kultuur is 'n gegewe waarmee 

te a.ne tye rekening gehou moet word ten einde die mens aan wie die evangelie gebring word 

en sy leefwereld en waardes te verstaan. 

Die uitdaging tot kontekstualisering en inkulturasie is groot. Oit vereis die nodige gesindhede, 

'n duidelike modus operandi, deeglike navorsing en 'n spanpoging deur al die rolspelers. Oit 

mag dalk 'n wegkeer van vorige gesindhede met betrekking tot die kerk se rol in die wereld 

vra. Dit mag die kerk dalk voor groter en meer ingrypende besluitneming plaas as wat tot 

dusver die geval was. 

Om met die evangelie die onbekende in te beweeg, is 'n risiko, maar dit is geen rede om 

huiwerig te wees nie. Die Christelike geloof vra waagmoed - die waagmoed van die evangelie, 

die waagmoed van Christus toe Hy Jerusalem ingegaan het. Wat nou nodig geword het, is die 

moed om ware, egte en selfs radikale inkulturasie te onderneem, terwyl die basiese 

Skrifwaarhede nie slegs vertroetel nie, maar ook gekoester word. 

Terwyl daar enersyds waardering en 'n positiwiteit jeens die kontekstualiseringsproses is, is 

daar andersyds ook waarskuwingstemme wat gehoor word. Hierdie stemme waarsku teen die 
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gevaar van SkrifVerwatering en die daarmee gepaardgaande gevaar en risiko van sinkretisme. 

T erwyl hierdie besorgdheid met ems bejeen moet word, hou dit uitdagings in wat die hoof 

gebied moet word. 

Die woord "sinkretisme" het nou al verskeie kere aan die orde gekom en in die volgende 

hoofstuk word dit grondiger belig. 
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