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HOOFSTUK5 

OP SOEK NA 'N EIE AFRIKA-CHRISTENDOM 

5.1 	 Inleidende opmerkings 

Die hoofoogmerk van hierdie studie is om sinkretisme as teologiese uitdaging teen die 

agtergrond van een van die Onafhanklike Swart Kerke, nl. die iBandla lamaNazaretha te belig. 

In hierdie hoofstuk sal oorsigtelik en in die algemeen op die fenomeen van Onafhanklike Swart 

Kerke gelet word. 

Hoewel daar nog 'n groot evangelisasietaak in Afrika oorbly, is die era van pioniersending 

grotendeels verby. Oral is jong kerke geplant wat almal daarna strewe om onafhanklik te wees. 

Een groep het egter daarin geslaag om volkome onafhanklik van enige hulp uit Westerse 

sendende kerke te wees, naamlik die Onafhanklike Swart Kerke. Hierdie bewegings trek groot 

getalle mense uit die tradisionele· Afrika-godsdiens en die kerke wat deur Westerse 

sendingaksies geplant is. Die nuwe strukture wat deur hierdie bewegings in teo logie, liturgie 

en kerkregering geskep word, is iets wat die mens van Afrika aanraak en waarin hy of sy kan 

tuisvoel. Dit skep ruimte vir 'n groter godsdiensbelewenis in die gevoelsatmosfeer van die 

Afiikaan. 

In die verlede is hierdie bewegings om verskeie redes deur sowel die sending as die hoof

stroom denominasies geminag (vgl. ook Sengwe 1981 :92). Die redes hiervoor was kortliks 

die volgende: 

(a) 	 Die Onafhanklike Swart Kerke se andersoortige oorsprong. Hulle het op inisia

tiefvan die Afrikane self tot stand gekom en nie deur die arbeid van sending

organisasies nie. Daarom was daar inderdaad geen ofweinig kontak met die 

hoofstroom denominasies. 
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(b) 	 Hulle was te anders. Hul strukture, liturgie en wyse van aanbidding het met die 

Protestantse tradisies gebots. 

(c) 	 Die hoofstroom denominasies is agterdogtig en versigtig jeens hierdie 

bewegings as gevolg van die gevaar van sinkretisme. 

Die resultaat was dat hierdie kerke ofbewegings aan hulself oorgelaat is om hul eie weg te vind 

en eie patrone en sisteme te ontwikkel, waarin daar selfs van basiese Skrifwaarhede afgewyk 

is. Dit was egter die weg waarlangs die Afrikane na 'n eie Christelike identiteit op soek was. 

Ten spyte van ander oorsake vir hul ontstaan, waarna later kortliks in hierdie hoofstuk verwys 

sal word, kan die feit nie ontken word nie dat die Onafhanklike Swart Kerke hul wortels in 'n 

geestelike honger en 'n diep gevoelde behoefte het om self en in eie konteks uitdrukking aan 

die Christendom waarmee hulle in aanraking gekom het, te gee. In hierdie bewegings vind ons 

dus 'n eiesoortige Christelike uitdrukking, waarin met 'n eie identiteit vir die kerk geworstel 

word en waarin 'n roepstem weerklink wat smeek om 'n geleentheid om as Afrikane hul 

godsdiens uit te leef en te beoefen. 

5.2 Ontstaan en omvang van die OnafbankJike Swart Kerke 

Die ontstaan en groei van die Onafhanklike Swart Kerke in Suid-Afrika word allerwee as een 

van die merkwaardigste ontwikkelings van die vorige eeu beskou. Vanaf 1890 het verskeie 

onafhanklike bewegings die lig gesien, maar die meeste was klein groepies wat net enkele 

volgelinge getrek en later doodgeloop het. Dit was egter sedert die begin van die 20ste eeu dat 

letterlik duisende Onafhanklike Swart Kerke in Suid-Afrika op die toneel verskyn het. 

Oosthuizen (1997:51) maak in hierdie verband die volgende opmerkings: 

., the AlC movement has grown into the most dynamic church movement in South 

Africa, proliferating among Black South Africans, attracting African traditional 

religionists, and drawing into its fold many previous congregants of the "mainline" 

churches. This is despite having no special missionizing program. It would appear 
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rather that "mainline" church members and traditional religions flock to them for what 

they are and what they do. 

Die meeste daarvan het steeds klein groepies met hul eie profeet en volgelinge gebly. Ander 

is weer groter en goed georganiseerd en het die toets van die tyd deurstaan. Die oudste en tans 

die tweede grootste in Suid-Afrika, is die iBandla lamaNazaretha, wat deur Isaiah Shembe 

gestig is. (Later meer oor hierdie beweging.) 

Dit was Bengt Sundkler met sy Bantu Prophets in South Africa (1948) wat die oe van die 

kerk en sending vir die belangrikbeid van hierdie verskynsel geopen het. Sedertdien het die 

belangstelling in hierdie kerke en bewegings geweldig toegeneem en is die belangstelling verder 

deur 'n stroom literatuur en publikasies wat hieroor die lig gesien het, aangewakker. Mettertyd 

het die klem in die benadering tot die Onafhanklike Swart Kerke verskuif Craff'ord (1988: 13) 

wys in hierdie verband op die volgende: 

Aanvanklik was die benadering van die Kerke apologeties-afwysend. Daar is geen 

ander weg oopgesien as om separatisme as vyand van die kerk te sien of hoogstens as 

objek van die sendingaksie rue. In die jongste tyd het die benadering meer simpatiek 

geword. Sorrunige van die kerke het vir hulleself erkenning afgedwing ... Daarby het 

die poging om die bewegings as voorwerp van sending te sien net rue geslaag rue. 

Inteendeel, die Onafhanklike Kerke het steeds 'n geweldige groeikoers gehandhaaf 

Oit was veral die snelle groei van hierdie bewegings wat sending- en godsdiens-wetenskaplikes 

aan die dink begin sit het, veral toe dit begin duidelik word dat die groeikoers in hierdie 

bewegings toeneem, terwyl die van die gevestigde kerke rue met die bevolkingsgroei tred 

gehou het rue. Crafford (1988:20) dui aan dat daar volgens die 1946-sensus in Suid-Afrika 761 

000 separatiste-aanhangers was (toe ongeveer 9,6% van die totale swart bevolking). In die 

1960-sensus was daar 1 594 740 aanhangers, of 18,6% van die totale swart bevolking, en 

volgens die 1970-sensus was daar 2 760 000 aanhangers of ongeveer 18,4% van die swart 

bevolking. Hierteenoor toon opnames duidelik dat die Onafbanklike Swart Kerke in Suid

Afrika aan die groei is, ten koste van die sendingkerke van Westerse oorsprong. 
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Statistiek wat sedertdien beskikbaar gestel is, is in bepaalde opsigte onakkuraat, maar in In 

referaat wat by die Nermic kongres in 1994 gelewer is, wys J J Kritzinger nogtans op 

belangrike bevindinge na aanleiding van die sensusopnames in 1980 en 1991: 

* 	 In 1980 was daar 4 959 000 aanhangers van die Onafhanklike Swart Kerke. Dit 

verteenwoordig 29,3% van die totale swart bevolking en 40% van aile swart 

Christene. 

* 	 In 1991 was daar 5 770 000 aanhangers van die Onafhanklike Swart Kerke. Dit 

verteenwoordig 32,1 % van die totaIe swart bevolking en 47% van aIle swart 

Christene. 

Ongeveer 5,3 miljoen swartes het nie die toepaslike vrae gedurende die 1991 sensus geant

woord nie en indien aanvaar word dat ongeveer 'n derde van hulle ook aan die Onafhanklike 

Swart Kerke behoort, verander die prentjie dramaties na ongeveer 7,5 miljoen! 

5.3 	 Deflnisie en tipologie 

5.3.1 	 Deflnisie 

Oor In definisie van hierdie kerke of bewegings, bestaan daar verskillende menings. Turner 

(1967: 17) definieer dit bloot as "A church which has been founded in Africa by Africans, and 

primarily for Africans." 

Die navorser ondersteun eerder Barrett (1968:50) se meer volledige definisie : 

Independency is defined as the formation and existence within a tribe or tribal unit; 

temporarily or permanently, ofany organized religious movement with a distinct name 

and membership; even as small as a single organized congregation, which claims the 

title Christian in that it acknowledges Jesus Christ as Lord, and which has either 

separated by secession from a mission church or an existing African independent 
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church, or has been founded outside the mission churches as a new kind of religious 

entity under Afiican initiative and leadership. 

Terwyl Barrett se definisie baie bruikbaar is, hou die woorde " ...within a tribe or tribal unit. .." 

vandag nie meer tred met die praktyk nie, aangesien 'n groot persentasie van hierdie kerke of 

bewegings nie meer stamgebonde is nie. 

5.3.2 Tipologie 

5.3.2.1 Oorhoofse iudeliug 

Aanvanklik is na separatisme verwys om hierdie bewegings wat onder swart leierskap van 

gevestigde kerke afgeskei het, aan te dui. Soos hierdie bewegings egter gegroei het, het hierdie 

benaming onbruikbaar geword, omdat alle bewegings nie deur afskeiding van sendingkerke 

nie, maar sommige ook as nuwe groepe rondom die charismatiese figuur van 'n profeet of leier 

ontstaan het. 

Crafford (1988: 15) wys op verdere benamings wat met die verloop van tyd gebruik is, naamlik 

separatistiese sektes, ofprojetiese bewegings. Die beskrywing wat in die literatuur die meeste 

voorkom, is Onajhanklike Swart Kerke en Bewegings ofdoodgewoon net Onafhanklike Kerke 

(African Independent Churches - AICs, waarskynlik 'n verwysing na die terme... 

Independent... Indigenous ... Initiated ... Instituted). In hierdie studie word deurgaans na 

Onafhanklike Swart Kerke verwys. 

5.3.2.2 Nadere iudeling 

Die groot verskeidenheid kerke en bewegings binne die fenomeen van Onafhanklike Swart 

Kerke kan nie maklik in vaste kategoriee vasgele word nie. Daarvoor is daar te veel 

oorvleueling. Mgesien van 'n oorkoepelende benaming, is mettertyd ook gepoog om vollediger 

indelings van hierdie kerke of bewegings te maak. In hierdie verband moet egter op twee 

belangrike aspekte gewys word (vgl ook Turner 1967:1): 
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* Dit is noodsaaklik dat 'n grondige en deeglike studie van elke kerk of beweging 

gemaak word en dat daar eenstemmigheid oor die bepaalde kerk se indeling moet 

wees. Dis ook wenslik dat die klem eerder op . 'n tipologie van "tendencies and 

emphases rather than of individual religious bodies or movements" moet val. 

* Die gevaar bestaan ook dat die hele beweging vanuit 'n Westerse perspektief, vanuit 

Westerse denke en in Westerse terme geklassifiseer kan word. 

Waardevolle bydraes in hierdie verband het van Sundkler (1961:38v), Turner (1967: 1 v), 

Sengwe (1981:91v) en Oosthuizen (1968a:222v) gekom. 

Sundkler (1961 :38v) was die eerste persoon om die Onafhanklike Swart Kerke in kategoriee, 

naamlik die Ethiopiese en die Sionistiese te verdeel. Die Ethiopiese tipe kerke tipeer hy as die 

wat veral om politieke redes van die historiese kerke weggebreek het, maar wat in hulle 

liturgie, kerkregering en leer die vorms en patrone van die moederkerke behou het. Voorbeelde 

hiervan is die Presbyterian Church ofAfrica, die Zulu Congregational Church, die Bantu 

Methodist Church en die African Methodist Episcopal Church. 

Met die Sionistiese tipe het Sundkler daardie kerke of bewegings aangedui wat onder invloed 

van die pinkster- en apostoliese beweging die werking van die Heilige Gees asook geloofsge

nesing en drome beklemtoon, en wat Afrika- en Westerse kultuurvorme met mekaar wil 

verso en (Crafford 1985:3). 

In die tweede uitgawe van sy Bantu Prophets in South Africa, voeg Sundkler 'n derde 

groepering, naamlik Messiaans, by om daarmee daardie kerke ofbewegings aan te dui waar 

die profeet of kerkleier 'n messiasfiguur geword en so die plek van Christus as sentrale 

verlossingsfiguur ingeneem het. Onder hierdie groep kan die iBandla lamaNazaretha van 

Isaiah Shembe geklassifiseer word. 

Sundkler se tipologie word vandag steeds wyd erken en selfs daarop voortgebou. So het 
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omskrywende tenne soos onder andere neopaganisties, Hebralsties, nativisties, vitalisties, 

sinkretisties, chi/iasties, messiaans en post-Christelik, die lig gesien. Die probleem met die 

meeste van hierdie tenne is dat hulle negatief, eensydig en nie beskrywend van die totale 

verskynsel is nie en ook nie met nuwere denke in die antropologie en missiologie tred hou nie. 

In die literatuur word die ou tenn nativisties dikwels gebruik wanneer na die amaNazaretha 

verwys word, en daarom is dit nodig om kortliks hierop te let. Fernandez (1964:540) wys op 

die volgende in hierdie verband: 

Nativist movements contrast in every way with separatist movements. In so far as they 

begin in the context of Christian colonisation, they express a fundamental disaffection 

with Christian symbolism and with the way Christianity confronts the supernatural. 

These movements tum to tradition for effective ritual and more penetrating belief. They 

are, like messianic movements, often preoccupied with directly healing or easing the 

multitude ofphysical and spiritual ills that atllict Afiicans, and they do this by ecstatic 

techniques and highly emotionalised ritual. In a purely nativist movement the sources 

of these techniques and rituals should be exclusively traditional. But, as Worsley has 

indicated, this is rare in the situation of culture contact which gives rise to religious 

movements. We almost always have a syncretism. 

Nativistiese bewegings is fundamentalisties, nie ten opsigte van Skrifinterpretasie nie, maar ten 

opsigte van die behoud of herstel van die tradisionele Afiikagodsdiens (vgl Oosthuizen 

1968:73). Verder stel die nativistiese bewegings in sekulere aangeleenthede belang en hou 

hulself met die "hier" en die "nou" besig. Hulle neem dikwels die vonn van welsynsor

ganisasies aan waarin die klem op die groep of die hele gemeenskap geplaas word. 

In hoofstuk 7 sal ook op die indelings gefokus word, maar vervolgens sal in hierdie hoofstuk 

net tussen die Ethiopiese en die Gees-tipe kerke onderskei word (Crafford 1988: 17). 
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5.4 Historiese ontwikkeling 

5.4.1 Die Ethiopiese beweging 

Crafford (1985:7) wys daarop dat in die St lames-vertaling van die Bybel wat in 1611 ontstaan 

het, Kus (die ou benaming vir Afrika) met die naamEthiopie aangedui is. Ps 68:31 is dus so 

vertaal: "Ethiopia shall soon stretch out her hands to God." Met die opkoms van die swart 

bewussyn, het swartmense hulle met Ethiopie begin vereenselwig, en toe hulle na 'n eie en ware 

Afrika-tipe Christendom begin soek het, het hulle hierdie begrip ingespan om In eie swart kerk 

met swart leierskap daar te stel. Crafford meen dat die tydperk vanaf 1872 tot 1928 as die 

bloeitydperk van die Ethiopiese beweging in Suid-Afrika beskou kan word. 

In 1872 het die eerste afskeiding van In Christelike kerk in Suidelike Afrika plaasgevind. Op 

die Hermon sendingstasie van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap in Lesotho het 

ongeveer 158 lidmate weggebreek omdat hulle nie meer onder die beheer van blanke sendelinge 

wou staan nie. Hoewel hulle later na die kerk teruggekeer het, was die voorbeeld vir afskeiding 

egter hiermee gestet. 

Wat Suid-Afrika betref, wys Oosthuizen (1997:52) daarop dat die eerste ten volle gevestigde 

Onafhanklike Swart Kerk in Suid-Afrika nie van buite bemvloed is nie, maar oorspronklik Suid

Afrikaans was en nou met die swart nasionale bevrydingsbewegings verbind was. 

Die geskiedenis van separatisme in Suid-Afrika begin met die stigting van In stamverwante kerk 

deur Nehemiah Tile, leraar van die Metodiste Kerk, wat in 1882 van hierdie kerk weggebreek 

en in 1884 sy eie Thembu National Church gestig het. 

Die eerste kerk wat Ethiopies genoem is, is in 1892 in Pretoria gestig toe In Metodisteleraar, 

Mangena Maake Mokone van die Wesleyan Methodist Church as gevolg van die kleurskeidslyn 

waarmee hy hom nie kon vereenselwig nie, weggebreek het. Hy het toe die Ethiopiese Kerk 

gestig wat eksklusief vir swartmense bedoel was. 
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Na die afskaffing van slawerny in Amerika, het Afro-Amerikaners dit as hul taak gesien om die 

swartmense van Afrika in hul stryd teen blanke oorheersing by te staan. Hul eerste oogmerk 

was kerklike onafhanklikheid. In 1898 het die Amerikaanse Neger-biskop H. M. Turner van 

die African Methodist Episcopal Church (AMEC), aangemoedig deur James M Dwane, wat 

ook die Wesleyaanse Kerk verlaat het, na Suid-Afrika gekom en bande met die onafhanklike 

kerke hier kom vestig. Hy het nie rninder as 65 swart leraars nie vir die AMEC georden. Dit 

het groot motivering en dryfkrag aan die kerk verleen en spoedig is daar oral in kerklike kringe 

na die "Ethiopiese gevaar" verwys (Crafford 1985:8). Oral het swartmense weggebreek en 

hulle by hierdie kerk aangesluit. 

Binne enkele jare het verskeie Onafhanklike Kerke van die Ethiopiese tipe in Suid-Afrika die 

lig gesien. Een van die belangrikste leiers was James Mata Dwane, wat met In groep aanhangers 

in 1900 van die African Methodist Episcopal Church weggebreek en die "Order ofEthiopia" 

gevonn het. (Later het hierdie weer 'n deel van die Anglikaanse Kerk geword.) 

In Suid-Afrika het leiers van die Ethiopiese beweging al hoe meer in In politieke rigting 

beweeg. In 1912 was talle van hulle aktief by die stigting van die South African Native 

National Congress, wat later, in 1925 die African National Congress geword het, betrokke. 

nit bly interessant dat die Ethiopiese bewegings ten spyte van die sterk bande wat hulle met 

swart bevrydingsbewegings gehad het, spoedig 'n kleiner groepering binne die geheel van 

Onafhanklike Swart Kerke geword het, waarskynlik omdat hul kerkpraktyk steeds baie met die 

van die sendingkerke ooreengestem het. Vanaf 1926 het die invloed van hierdie beweging begin 

afueem. 

5.4.2 Die Gees-tipe bewegings 

Hierdie oorkoepelende tenn sluit sowel die Sioniste as Apostoliese groepe in (Crafford 

1985 :6). Hierdie bewegings dui hulself verkieslik aan as "kerke van die Gees" in onderskeiding 

van al die kerke waar die Gees nie op dieselfde wyse werksaam is nie. Hulle staan nader aan 
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die Pinksterkerke en sekere charismatiese strominge. HuUe kan egter van die rigtings onderskei 

word deurdat die Gees van hierdie bewegings eerder funksioneer binne die raamwerk van die 

tradisionele denk- en kultuurpatrone en wat nie presies ooreenstem met die Heilige Gees van 

die Skrif nie. Die besondere werking van die Gees kom tot uiting in drome, visioene, 

geloofsgenesing, spreek in tale, uitroepe, rukkinge en ekstatiese belewenisse. 

Anders as die Ethiopiese het die geestes-tipe kerke sedert hulle ontstaan 'n groeiende vitaliteit 

getoon. Hulle ontstaan kan na die Christian Catholic Apostolic Church in Zion, wat in 1896 

deur John Alexander Dowie in Zion City naby Chicago gestig is, teruggevoer word (Crafford 

1985:11). Swart Sionisme onder Afro-Amerikaners is sterk deur die Universal Negro

Improvement Association andAfrican Communities Imperial League ge'inspireer, wat deur die 

Jamaikaan Marcus Aurelius Garvey, "the greatest black prophet and visionary since Negro 

emancipation..", gestig is (Oosthuizen 1968c:34). 

In 1904 is Daniel Bryant as sendeling van Dowie se kerk na Suid-Afrika gestuur en het hy 

verskeie groepe belangstellendes gedoop (Craiford 1985:11). Onder hulle was P. L. Ie Roux, 

'n voormalige sendeling van die Ned GerefKerk te Wakkerstroom. Tussen 1904 en 1908 is 

die grondslag vir die Zion Apostolic Church wat deur Le Roux en 'n aantal swart leiers gestig 

is, gele. In 1908 het ook die Pinksterbeweging vanaf Amerika na Suid-Afrika oorgewaai. Le 

Roux het met hierdie beweging in aanraking gekom en is in dieselfde jaar "met die Heilige Gees 

gedoop". Deur Le Roux het die Pinksterinvloede ook sterk op die vroee Sioniste ingewerk. 

Besondere klem is op die spreek in tale en die Geestesgawes gele en dit het later tot die 

vorming van talle splintergroepe met eiename waarin "Zion" en "Apostolic" algemeen 

voorgekom het, gelei. Die begrip Zion is 'n verwysing na die Bybelse Jerusalem. Daar is kerke 

en bewegings wat hierdie begrip as 'n toestand (of plek) van krag, beskerming en gemeenskap 

beleef Dit word 'n oorkoepelende term wat aIle Sioniste tot 'n eenheid saambind. Ander kerke 

maak egter veel minder van die begrip, alhoewel hulle hulself ook as gemeenskappe waarin 

krag, beskerming en genesing te vinde is, beleef(Crafford 1985:4). 

Ongeveer 1911 het Elias Mahlangu die Zion Apostolic Church ofSouth Africa gestig en in 
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1920 het Edward Lion (Motaung) van Lesotho van Mahlangu se kerk weggebreek en die Zion 

Apostolic Faith Mission gestig. Engenas Lekganyane het eers aan bierdie kerk behoort, maar 

het in 1925 weggebreek en sy eie Zion Christian Church gestig. 

Dit was in bierdie jare dat In ander, besonder betekenisvolle inheemse kerk of beweging 

ontstaan het, naamlik die iBandla lamaNazaretha wat onder die charismatiese leier Isaiah 

Shembe die fig gesien het. Hierdie kerk sal in In afsonderlike hoofstuk breedvoerig belig word. 

5.5 Redes vir die ontstaan van die Onatbanklike Swart Kerke 

Om die Onafhanklike Swart Kerke te verstaan, is dit noodsaaklik dat kortliks aan die redes vir 

hul ontstaan aandag gegee word. Die kleurvraagstuk en denorninasionele versplintering is lank 

as die vernaamste redes aangevoer. Dit was Oosthuizen (1968a:20 1) wat tydig teen In 

onwetenskaplike naskrywery, sonder versigtige navorsing daarvan, gewaarsku het. Hy wys 

dan ook op die waardevolle bydraes wat J V Taylor, H Turner en D B Barrett in bierdie opsig 

gelewer het. 

Deeglike kennis van die oorsake sal nie slegs begrip vir bierdie kerke ofbewegings bevorder 

nie, maar ook In verklaring vir moontlike sinkretistiese trekke wat by hulle voorkom, kan bied. 

AI die bevindings van navorsers word nie bier weergegee nie. Daar word slegs na enkele 

navorsers verwys wat waardevolle bydraes in hierdie verb and gelewer het, onder andere H 

H Turner (vgl. Daneel 1987:70), D J Bosch (vgl. ook Daneel 1987:76), D B Barrett 

(1968:92v), S I Maboea (1994:121v) en G C Oosthuizen (1968a:209v). 

Die volgende faktore word deur bogenoemde navorsers uitgesonder: 

(a) Politieke oorsake; 

(b) Ekonorniese oorsake; 

(c) Sosiologiese oorsake; 
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(d) Historiese oorsake (sendingpatemalisme); 

(e) Denominasionele oorsake; 

(f) Godsdienstige oorsake; 

(g) Etniese oorsake; 

(h) Kerklike oorsake; 

(i) Nie-godsdienstige oorsake; 

(j) Gebrekkige kommunikasie; 

(k) 	 Die Bybel en prediking as oorsaak; 

(1) Teologiese oorsake; 

(m) 	 Die versnelde sosiale verandering, industrialisasie, verstedelilcing en sekularisme 

wat daarmee gepaard gaan. 

Utt al die faktore wat hierbo genoem is, is dit no dig om ten slotte enkele opmerlcings te maak. 

In hierdie verband is dit belangrik om op Barrett se waameming te let dat dit verkeerd sou 

wees om ten opsigte van die oorsaaklike faktore te wil veralgemeen vir die komplekse 

fenomeen van die Onafhanklike Swart Kerke. Wat oorsaaklik vir die een is, sal nie 

noodwending vir die ander geld nie. Let byvoorbeeld op Barrett se volgende opmerlcing 

(1968:96): 

We may examine again two such factors, the presence ofwhite settlers and oppressive 

colonial rule. These two have often been cited as the explanation of large-scale massive 

independency, for instance in Kenya and South Africa. But the Portuguese territories 

of Angola and Mozambique have had both these factors, yet without separatism on 

anything like the same scale; whilst Nigeria has had neither factor, yet has experienced 

widespread separatism since 1888 ... No one single factor, then, can be considered as 

the cause either of independency in any given case, or of the whole phenomenon of 

independency in Africa. 

Hier geld waarskynlik 'n wisselwerking tussen die verskeidenheid en kompleksiteit van faktore. 

Daar is in elke geval historiese redes, sosiologiese en etnologiese faktore, politieke situasies, 

die psigologie van die dramalis personae, niereligieuse oorsake, sowel as religieuse faktore en 
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laastens teologiese interpretasies wat in wisselwerking met mekaar optree en saam oorsaaklik 

funksioneer. 

In hoofstuk 2 is verskeie aspekte rakende kultuur en die kontekstualisering van die evangelie

boodskap belig. Wat veral duidelik geword het, is die noodsaaklikheid dat met die kultuureie 

van 'n bepaalde groep rekening gehou moet word. 

Wat ook duidelik geword het, is die noodsaaklikheid dat krities 'na 'n bepaalde konteks gekyk 

moet word en dat 'n totale verwerping of tot ale aanvaarding daarvan die deure vir negatiewe 

sinkretisme open, In die geval van die tradisionele kultuur en godsdiens van die Zoeloe, was 

daar grootliks 'n verwerping ofontkenning van die konteks van die kant van sendelinge. Die 

Onafhanklike Swart Kerke het grotendeels uit 'n behoefte aan die behoud van hierdie 

tradisionele en die bewaring van die kultuur- en godsdienseie ontstaan. In vele opsigte is die 

evangelie in die gewaad van die Westerse kultuur na Afrika gebring. Sendelinge het te dikwels 

die persepsie gehad dat hulle die bekeerlinge tot kultuurgedrag soortgelyk aan hul eie moes 

omvonn en waarby die bekeerlinge hullewens- en wereldbeskouing grotendeels moes afsweer. 

Uiteraard geld dit van die evangelie dat Christus altyd in die kulturele konteks aangebied moet 

word. Die evangelie moet sy plek in 'n konteks van vIees en bioed en rite vind en moet 'n 

sigbare vonn kry. Die ontvanger moet die boodskap vanuit die konteks van die Westerse 

kultuur waaruit die boodskap korn, kan uithaal en verstaan. Ry moet die waarheid daarvan in 

'n vonn giet wat in rituele eie aan sy kultuur, gestalte vind. Christus is nie aan 'n bepaalde 

kultuur gebonde nie en die uitdrukkingswyse van die Christelike waarhede in Iiturgie, leer en 

lewe, sal van kultuur tot kultuur verskiL 

Dit vonn die kern van die rede waarom die Onafhanklike Swart Kerke ontstaan het. Baie swart 

bekeerlinge het nou 'n manier gevind om die evangelie relevant in hulle eie idioom en konteks 

te ervaar. Rulle geloof in God en die soms ortodokse wyse van geloofsbelewing, is hulle 

antwoord op die kreet uit hul hart. Dit het die deur wyd oopgemaak vir 'n sinkretisme tussen 

die tradisionele kultuur en die Christelike geloof. 
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5.6 Redes vir die groei in die Onafbanklike Swart Kerke 

Melding is reeds gemaak van die fenomenale groei van hierdie kerke en bewegings. Daar kan 

tereg gevra word waaraan dit toegeskryfkan word. Crafford (1988:21) wys daarop dat hierdie 

kerke en bewegings daarin geslaag het om in hul liturgie, geestesklimaat en kerkregering 

aanpassings te maak wat swartmense by uitnemendheid laat tuis voel. Hulle is arm, maar tog 

selfonderhoudend, terwyl die sendingkerke steeds van historiese kerke afhanklik bly. Hulle 

slaag daarin om In besondere gemeenskap te vestig teenoor die gevestigde kerke wat soms 

hierin in gebreke bly. Hulle beoefen 'n teologie en geloofspraktyke, reg of verkeerd, wat tot die 

hart van die Swartmense spreek. Natuurlik kom die vraagstuk van sinkretisme hiermee ter 

sprake, waarop later in meer detail ingegaan sal word. 

5.7 Verskille tussen die kerke of bewegings binne die korpus van Onafbanklike Swart 

Kerke 

Daar is belangrike verskille wat tussen die onderskeie Onafhanklike Kerke waargeneem kan 

word (vgl ook Daneel (1987:44). 

* 	 Wat arootte betrer, wissel hulle van In klein groepie wat uit een of twee families be

staan, tot die enorme bewegings van Lekganyane (ZCC), 10hane Maranke (African 

Apostolic Church of Maranke in Zimbabwe) en die Kimbangu Church in Zaire. Die 

kerke van Lekganyane en Kimbangu het miljoene volgelinge. 

* 	 Wat hul oorsprona betref, is daar groepe wat van die historiese kerke weggebreek het, 

groepe wat weer van hierdie groepe weggebreek het en groepe wat rondom In profe

tiese leierfiguur ontstaan het. 

* 	 Met betrekking tot stabiliteit, is dit belangrik om daarop te let dat sommige kleiner 

groepe ofbewegings spoedig na hul vorming verdwyn, as gevolg van die afwesigheid 

van doelmatige organisasie en motivering, terwyl ander weer goed gevestig is en In eie 
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hootkwartier en gekonsolideerde struktuur het. 

* 	 As dit by downa en liturgie kom, is daar groepe of bewegings wat basies dieselfde 

patroon as die historiese kerke waarvan hulle oorspronklik weggebreek het, volg, 

terwyl ander weer ernstig poog om die evangelieboodskap binne die konteks van 'n eie 

kultuur en godsdiensbelewing oor te dra. 

* 	 Wat vitaliteit betrer, is daar 'n minderheid bewegings wat staties, in hulself gekeer en 

derhalwe krimpend is, teenoor ander wat wyd oor stam-, volks- en selfs geografiese 

grense heen strek. 

5.8 	 Die invloed van die tradisionele kultuur en godsdiens op die Onatbanklike Swart 

Kerke 

Wat deur die jare baie duidelik geword het, is dat dit nie vanselfsprekend is dat wat in 'n 

Westerse kultuur belangrik is, net SO ook van die tradisionele in Afrika moet geld nie. 

Oosthuizen (1997:55) stel dit soos volg: 

Much western theology smothered what is positive in traditional African cultures. 

While western theology remains the intellectual foundation of the western-oriented 

churches, it may be blind towards basic issues of immediate relevance to African 

People. Yet utility is an important aspect of religion, particularly African traditional 

religion. It is not the structure of a religion which makes a lasting impact, but its 

essence; yet not only the theology of the western-oriented churches in Africa is 

becoming progressively suspect, but also the structures. 

Dit verklaar gedeeltelik waarom daar vandag ongeveer sesduisend onafhanklike kerke of 

bewegings is. Onderlinge sorg, gemeenskap, omgee vir mekaar en mededeelsaamheid, soos 

dit by die Onafhanklike Swart Kerke en bewegings gevind word, kom seIde in moderne 

Westerse kerke voor. Vir die Afrikaan is sterk verhoudinge wesenlik belangrik en "the selfis 

composite and not unitary, open to its surrounding environment, not closed in upon itself' 
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(Oosthuizen 1997:56). 

Min van hierdie sesduisend kerke of bewegings vergader in kerkgeboue. Die meeste 

Onafhanklike Swart Kerke hou kerk in ofby huise, skuilings, afdakke, of sommer net in ooptes. 

Die tipe plek van samekoms is nie vir hulle belangrik nie, solank daar net gemeenskap beoefen 

kan word, hulle gemeenskaplike probleme kan bespreek en daar genesings wat weer aan hulle 

fisiese en geestelike krag kan gee, kan plaasvind. Oosthuizen stel dit soos volg (1997:56): 

Here the spirit of the traditional extended family finds expression in the ecclesiastical 

context, as well as the basic aspects of traditional culture and religion, excluded by 

more western-oriented churches. The western ideological system and scholarship has 

also underevaluated African cultural heritages. Things African are seen as lacking any 

significance; African thinking is 'pre-logical', i.e., under-evolved, because it does not 

fit the secular intellectualist approach. The former is seen as 'primitive' and 'traditional', 

the latter as 'civilized' and 'modern'. Since this attitude has found sympathy in the 

western-oriented churches, it is not surprising that many African Christians in the 

'mainline' churches attend healing sessions of the AlCs, and are reappraising the 

traditional approaches. 

5.9 tn Nuwe dualisme kom tot stand 

Toe die evangelie vir die eerste keer deur sendelinge na Afrika gebring is, het hulle hul weinig 

oor die aard ofwese van die inheemse kultuur en lewenswereld van hulle aan wie die boodskap 

oorgedra is, bekommer. Die probleem was nie soseer 'n gebrek aan belangstelling ofbeg rip nie, 

maar die verwerping van min of meer alles in die tradisionele kultuur en godsdiens. Vir die 

bekeerlinge uit Afrika het die tradisionele lewenswereld naas die Westerse bly bestaan. oit 

hierdie neweskikking moes daar onvermydelik 'n vorm van dualisme ontstaan. Na gelang van 

en afhanklik van die situasie, het die bekeerling van die een wereldbeskouing na die ander en 

terug beweeg. 

In die tradisionele kultuur was die figuur of persoon van Jesus Christus nie gelnkorporeer nie. 
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Wanneer iemand met skuldgevoelens, voorbereiding vir die lewe na die dood, fisiese vrae na 

oorsaak en gevolg geworstel het, het hy hom deur die Westerse lewens- en wereldbeskouing 

laat bedien. Wanneer dit egter by aspekte soos siekte, geeste, magte, demone, vrugbaarheid 

en waaromvrae gekom het, het hy na die tradisionele wereldbeskouing oorbeweeg. 

Aangesien die Christen-bekeerling uit Afrika hierdie twee kosmologiee nie tot 'n sintese kon 

verenig nie, was dit noodwendig en onvermydelik dat hy hom binne die Christendom en dan 

weer daarbuite sou bevind. Daarom is dit vir hom moeilik om die Christendom as 

lewensomvattend te ervaar. 

Modeme industrialisasie en wat daarmee gepaard gaan en wat skouer aan skouer met die ou 

tradisionele patrone en gewoontes begin loop het, "has led to a 'new dualism which causes a 

kind ofmental and ethical schizophrenia in some spheres ofconduct'" (Oosthuizen 1997:56). 

In die Onafhanklike Swart Kerke kom hierdie twee werelde in In nuwe Afrika-spiritualiteit en 

meer holistiese denke oor godsdiens bymekaar. 

Die Onafhanklike Swart Kerke is baie meer beskermend en behoudend teenoor dit wat hulle 

as basiese aspekte van hulle kultuur en godsdiens beskou en die aanslag teen dit wat vir hulle 

oor eeue heen belangrik geword het, word eenvoudig weerstaan. 

Met die fokus op Afrika is dit duidelik dat die Onafhanklike Swart Kerke as interaksie

bewegings tussen die tradisionele godsdienste en kulture van Afrika en die Christelike kerke 

wat deur die sendingverkondiging gevestig is, gesien kan word. Dit was juis die vreemdheid 

van die kerkvorme wat oorgeplant is, wat die behoefte aan vorms van godsdiensbelewenis 

geskep het wat nouer by die meer bekende lewens- en wereldbeskouings van tradisionele 

Afrika aansluit. 

Hanekom (1975:1) wys ook daarop dat hierdie verskynsel enersyds die resultaat van 'n 

hardnekkige voortbestaan van tradisionele geloofsopvattinge is en andersyds sowel In 

bewustelike as onbewustelike reaksie teen die geestelik-kulturele verowering deur 
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Sendingkerke waaraan die Swartmens onderworpe was. Aan die ander kant dui dit egter ook 

op pogings om die Christelike boodskap in 'n inheemse idioom te verwerk, ten einde 

aanpassings by veranderde lewensomstandighede en patrone te maak wat in die lewe van die 

swartmens ingetree het en wat dieperliggend ook op 'n ontevredenheid met die sosiopolitieke 

bestel waaraan hulle onderwerp is, bems. 

5.10 Bydrae wat die Onatbanklike Swart Kerke lewer 

Dat die Onafhanklike Swart Kerke 'n baie belangrike bydrae oor 'n wye spektmm van die 

samelewing lewer, moet waardeer word. In hierdie verb and word op die volgende gewys (vgl 

ook Crafford 1985:62v): 

* Die verbrokkeling van die tradisionele stamgemeenskap het swartmense voor groot 

krisisse te staan gebring, byvoorbeeld die verlies van geborgenheid en sekuriteit. Hierin 

het die Onafhanklike Swart Kerke in 'n groot mate voorsien en het hulle die haard 

geword waar talle swartmense 'n tuiste kon vind en weer die ou tradisionele erfenis hul 

eie kon maak. 

* 	Daar kan aanvaar word dat hierdie kerke en bewegings besig is om 'n belangrike 

bydrae tot die ontwikkeling van 'n toekomstige theologia africana te lewer. Terwyl 

daar weI eensydige beklemtonings en verwaarloosde leerstellings voorkom, kan dit 

deur kontak met die universele Christendom reggestel word. 

* Verstedeliking bring mee dat die Onafhanklike Swart Kerke toenemend 'n stedelike 

verskynsel word, waar hulle as ondersteunende gemeenskappe antwoorde op baie vrae 

bied wat in die harte van swartmense leef 

5.11 Skrifgebruik en verkondiging 
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Terwyl dit onmoontlik is om hierdie uiters omvattende en diepsinnige saak hier ten volle te 

bespreek, sal slegs enkele van die belangrikste aspekte hier aangeraak word. 

In die Onafhanklike Swart Kerke is daar feitlik geen sprake van enige teologiese opleiding nie. 

Die Bybel word deur gewone mense op gewone wyse gelees, terwyl die meerderheid glad nie 

kan lees nie. Die beskikbaarheid van die Bybel in hul eie taal het die groei van die Onafhanklike 

Swart Kerke besonder bevorder. Van Zyl (1997:86v) wys op enkele belangrike aspekte wat 

hul Skrifgebruik beinvloed: 

* 	Hulle is baie op hulle geheue aangewese. Sommige kan nie lees nie, of lees baie 

swak en so word groot gedeeltes soms oorgeslaan ofverkeerd gelees; 

* 	Die Bybel word by wyse van assosiasie van tekste gelnterpreteer en dit is 

onvermydelik dat dit tot vergesogte interpretasies lei; 

* 	Vit die aard van hul agtergrond is dit ook onvermydelik dat die Bybel dikwels 

selektief, eensydig en fragmentaries gebruik word. Lieflingtekste (byvoorbeeld 

Ps 23) word tydig en ontydig by elke saak te berde gebring; 

* 	Allegoriese interpretasies kom voor; 

* 	Die Bybel oor die algemeen en die Ou Testament in die besonder, word so ver 

as moontlik letterlik gelees; 

* 	Sodra In letterlike ofkonkrete begrip moeilik is, word die probleem omseil deur 

alles te vergeestelik (Van Zyl 1997:88). 

In Ondersoek na die Skrifgebruik in die Onafhanklike Kerke (Muller 1992), het onder andere 

die volgende bevindings opgelewer: 

 
 
 



186 


* 	 Van eksegetiese finesse in die Westerse sin van "wetenskaplikheid", is daar 

weinig sprake. Die teks self word 'n soort aanstigter van die kommunikasie

gebeure; 

* 	Direkte, eksistensiele en assosiatiewe hermeneutiek word beoefen, dikwels aan 

die hand van 'n getuienis oflied. Die teks word vanuit 'n eksistensiele ervaring 

as't ware direk in die situasie geponeer; 

* 	Feitlik sonder uitsondering word tekste buite hul konteks gebruik en 

gelnterpreteer. 

Dit 	is ook belangrik om op opmerkings wat Kitshoff (1992:56) na 'n empiriese ondersoek 

gemaak het, te let : 

Preaching on liberation is favoured by a somewhat smaller group (52%). Despite the 

fact that preaching on salvation in Christ enjoys preference, and that Christ is only 

revealed in Scripture, 50% of the respndents do not agree with the statement that 

'scriptural reading and scriptural preaching are necessary in the Church'. This view on 

the place and value of the Bible in the Church is supported by more than 60% of the 

respondents, who state that 'preaching without reference to the Bible is a fairly 

common practise in our Church'. 

In Mrika neem die Ou Testament 'n besondere plek in. Hier word dit nie gering geskat en 

verwerp soos byvoorbeeld in sekere teologiese kringe in die Ooste nie. Toe die Ou Testament 

ofdele daarvan in die inheemse Afrika-tale verskyn het, het daar kritiek in die kerke ontstaan 

en is beweer dat die Ou Testament opsetlik van hulle weerhou is, omdat die wereldbeeld van 

die Ou Testament baie met hul eie ooreenstem. Baie van die gelowe en gebruike wat tradi

sioneel deur hulle gehuldig word, word ook in die Ou Testament aangetref Die Ou Testament 

word maklik deur Afrika verstaan (en ook misverstaan) weens die atmosfeer wat dit skep, 

naamlik die nomadiese en pastorale lewe, die mens se diepe verlange na 'n nageslag, ervarings 

met saai- en oestyd en die konkrete verwysings na God en die mens (Oosthuizen 1989a:333). 
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Die verhale in die Ou Testament stem dikwels met die in Afrika ooreen. Sommige van die 

rituele voorskrifte is dieselfde, die offerstelsel stem baie ooreen, die besnydenis word in die 

meeste dele van Swart Afrika beoefen, landboufeeste het ook parallelle in Afrika en baie van 

die ou wette in verband met vee, die vermyding van varkvleis, die aspek van vergelding en die 

houding tot ander stamme vind in Afrika weerklank. 

In 'n negatiewe sin is daar die voorstelling dat die Ou Testament 'n legalistiese benadering het, 

iets wat baie aanklank by die Afrika-mens met sy wettiese ingesteldheid en denke vind. Baie 

mense in Afrika sal beweer dat hulle voedseltaboes op die Ou Testament gegrond is. Dieselfde 

geld ander gebruike, soos byvoorbeeld dat menstruerende vroue nie die kerk mag binnegaan 

nie en verbied word om voedsel aan 'n kerkleier te bedien (vgl die Ngunza-Khaki-bewegings 

in ZaIre) (Oosthuizen 1989a:334). 

Die verhaal van 'n onderdrukte yolk in vreemde omstandighede en onder vreemde oorheersing 

soos dit in die Ou Testament beskryf word, het 'n sentrale plek in Afrika onder koloniale 

bewind ingeneem. Die Britte, Franse en BeIge is dikwels met die Egiptenare, Filistyne en 

Romeine vergelyk en die Afrika-mense onder koloniale regering met die "kinders van Israel". 

Die meeste Onafhanklike Swart Kerke kom besonderhede met betrekking tot die Mosalese 

wette na, byvoorbeeld wette rakende die Sabbat, rein en onrein diere en die euwels van alkohol 

en tabak. AI die religieuse en sosiale prohibisies bring stabiliteit in die stam en familie mee. 

Disintegrasie van die tradisionele Afrika-gemeenskap het hernieude nadruk op moralisme en 

legalisme geplaas. Dit het tot 'n terugbeweeg na 'n klem op die Sabbat gelei soos by die 

iBandla lamaNazaretha waarop in die volgende hoofstuk in meer besonderhede gefokus sal 

word. 

5.12 Die spiritualiteit van die Onatbanklike Swart Kerke 

Enkele opmerlcings in hierdie verband is nodig. Turner (1979: 191) wys daarop dat " ... African 

spirituality is not bound to western forms but has its own shapes and content, and not the least 

 
 
 



188 

in the independent churches." Turner gaan dan verder deur op die volgende te wys: 

We shall not find ourselves dealing with some of the more obvious forms ofWestern 

spirituality such as pietistic or holiness movements, the 'imitation ofChrist', religious 

orders with vows of poverty, chastity and obedience, spiritual directors and retreats, 

devotional exercises, solemn eucharists or Quaker meetings. We shall be in the world 

of prophets and revelations, visions and dreams, healing and miracles, fasting and 

struggling in frequent prayer, tongues, trances and other manifestations of the presence 

of the Holy Spirit in power. The dimensions will be pneumatological and pragmatic 

rather than Christological and reflective. 

Sundkler (1974a: 1) stel dit soos volg: 

But of course 'spirituality' in this context, may be taken to mean something very 

different from the Western or Eastern idea and practise. It is not so much the 'still, 

small voice', but rather the 'storm', and not seldom, the 'earthquake' which typify the 

common worship and emotional experience of the group. 

Baie van die Onafhanklike Swart Kerke dink dat hulle die ware Christendom in sy geestelike 

krag ontdek het, in teenstelling met die minder effektiewe en formeler godsdiens van die 

gevestigde kerke. Gelei deur In charismatiese leier en met sang en die trom, beleef hierdie 

mense In spiritualiteit wat uniek aan Afrika is. Oit gaan hier nie net om die geestelike nie, maar 

om die mens in sy totaliteit, en sy alledaagse menswees en behoeftes is hierby betrokke. 

5.13 Hoe moet die Christen die Onatbanklike Swart Kerke benader? 

In die laaste hoofstuk sal hierdie aspek ook belig word en hier word dus net met enkele 

opmerkings volstaan. In V raag wat byvoorbeeld dadelik na vore tree, is of die Onafhanklike 

Swart Kerke as "kerk" gesien moet word, al dan nie. Verskeie benaderings kan ten opsigte van 

hierdie kerke en bewegings onderskei word (vgl Crafford 1988:30v). 
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, 

'n Korrekte benadering tot die Onafhanklike Swart Kerke vereis dat die groot verskeidenheid 

skakeringe wat bestaan, in ag geneem moet word. Baie van die Ethiopiese-tipe kerke verskil 

in belydenis en kerkregering weirug van die moederkerke waarvan hulle weggebreek het en 

hulle kan goedskiks as kerke met wie ekumeniese bande aangeknoop kan word, aanvaar word. 

In sommige kringe word hulle bloot as kerke of bewegings gesien wat totaal van die waarheid 

afgedwaal het en word dit as die Christen se taak beskou om hulle tot bekering te roep en hulle 

by die Christendom in te lyf. 

In ander kringe word hulle weer as sinkretistiese of nativistiese bewegings gesien wat tot 'n 

herlewing van die heidendom kan lei. Volgens hierdie benadering het die Christen ook die 

roeping om mense deur sendingwerk te kersten en by Christelike kerke in te lyf 

In sommige kerke of bewegings word Christus deur 'n swart messias as verlosser vervang. In 

bepaalde opsigte kan hulle nog sekere kenmerke van die Christendom vertoon, maar in wese 

is hulle rue meer Christelik rue. So word hulle as vyande van die Christendom wat bestry moet 

word, gesien. Oit is veral Oosthuizen wat in sy navorsing onder die amaNazaretha gevind het 

dat Isaiah Shembe so 'n messiasfiguur geword het. Hier het die historiese kerke 'n baie groot 

uitdaging tot betrokkenheid by die Onafhanklike Swart Kerke om die beweging weg van 

Christus af te stuit. 

Wat die Gees-kerke betref, moet hulle verkieslik as kerke-in-wording beskou word. Crafford 

stel dit soos volg: 

Rulle onvolkome kerkwees bestaan veral uit 'n gebrekkige Christologie en eensydige 

pneumatologie. Rulle Godsbegrip is dikwels nog gevul met denkbeelde uit die 

tradisionele godsdiens ... Die feit dat hulle as Christelik getipeer wil word, is egter 'n 

belangrike aanknopingspunt vir gesprek en belnvloeding ... Ons gevolgtrekking is dus 

dat ons in die Geeskerke nog 'n objek vir ekumeruese betrekkinge nog 'n objek vir 

sending moet sien. Tussen die twee terreine sal kerke 'n afsonderlike terrein vir 

bemoeierus met die Geeskerke moet ontdek. 
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Die opvatting dat die Onafhanklike Swart Kerke deur en deur as Christelike kerke aanvaar 

moet word en dat kontak met hulle langs die weg van die ekumene gesoek moet word, bestaan 

ook. Met hierdie standpunt word egter op dun ys beweeg, omdat daar nie met die talle gebreke 

en tekortkominge van die Onafhanklike Kerke rekening gehou word nie. 

5.14 Siotopmerkings 

In hoofstuk 2 is op verskeie belangrike aspekte van kultuur gelet. So is daarop gewys dat 

kultuur daardie betrokke gemeenskap se unieke plan is waarvolgens aIle fasette van hullewens 

ingerig word. Oit is nie net daardie 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 sodanig is kultuur die milieu waar die enkeling en die groep hulself veilig en 

geborge voel. Oit bied aan hulle die nodige sekuriteit en voorsien ook in die behoefte aan 

harmonie in die lewe. 

Koloniale oorheersing en verkeerde sendingmotiewe was van die belangrikste faktore wat die 

tradisionele kultuur, onder andere ook die van die Zoeloe, totaal ontwrig het. Koloniaal

Westerse kultuursisteme is eenvoudig op Afiika afgedwing en die tradisionele kultuurkem was 

nie by magte om die invloede in 'n eenheidsisteem te integreer nie. Hieruit het die behoefte aan 

'n nuwe kultuurkem ontstaan en 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. Hierin word 'n duidelike soeke na 'n eie Afrika-Christendom 

vergestalt. 

In die Onafhanklike Swart Kerke is daar 'n teruggrype na ou, gevestigde, tradisionele gebruike 

en patrone wat aan volgelinge 'n veilige geborge ruimte bied waarin hulle voel dat daar vir 

hulle omgegee word. Vrr die swartman, wat by uitstek 'n gemeenskapsmens is, is sekuriteit en 

saamwees met ander 'n baie belangrike saak. Vir hom is die individualisme wat so kenmerkend 

van die Westerling is, 'n groot bedreiging en hy ervaar dit as vreemd. In die gemeenskapslewe 
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wat die Onafhanklike Swart Kerke bied, kan die swartman sy isolasie deurbreek en kan hy die 

bekende, natuurlike gemeenskap met sy mense weer beoefen. 

In hierdie proses waar daar na die ou, tradisionele patrone en gebruike teruggegryp is, het daar 

egter strukture en rituele ontstaan wat sterk sinkretisties is en waarin die identiteit en essensie 

van die evangelie ernstig in die gedrang kom. Andersins is daar ook sinkretistiese verskynsels 

wat nie sonder meer verwerp moet word nie, maar wat teen die agtergrond van die eie kultuur 

begryp moet word. Hierdie verskynsels sal positiefbeoordeel moet word, solank die basiese 

Skrifwaarhede nie daardeur in die gedrang kom nie. 

Teen hierdie agtergrond kan in die volgende hoofstuk tot In bestudering van sinkretistiese 

verskynsels by die iBandla lamaNazaretha oorgegaan word. 
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HOOFSTUK6 

SINKRETISTIESE VERSKYNSELS BY DIE IBANDLA LAMANAZARETHA 

6.1 Ontstaan en groei van die kerk 

6.1.1 Inleidende opmerkings 

Nooit voorheen het 'n Onafhanklike Swart Kerk in Suid-Afrika soveel aandag van navorsers 

ontvang as die Church oj the Nazarites of die iBandla LamaNazaretha soos dit in Zoeloe 

bekend is nie. Anders as wat die geval in die meerderheid Onafhanklike Swan Kerke is, het die 

iBandla LamaNazaretha nie van bestaande kerke wat uit sendingpogings ontstaan het, 

weggebreek nie, maar rondom die charismatiese figuur van die leier, Isaiah Shembe, ontstaan. 

Die roeping van Isaiah Shembe, stigter van hierdie kerk, die mondelinge oorleweringe van die 

visioene wat hy ontvang het, die merkwaardige verhale wat oor hom venel word, die rol wat 

hy vertolk het, sy arbeid en invloed,het nie net 'n verstommende invloed op sy volgelinge 

gehad nie, maar wereldwyd ook die verbeelding van sendingwetenskaplikes en navorsers 

aangegryp. Tot vandag toe word oor hierdie kerk en sy leiers navorsing gedoen en geskryf. 

6.1.2 Die ontstaan en groei van die kerk. 

Die ontstaan en groei van die kerk is ten nouste met die persoon en werk van Isaiah Shembe 

verweef. Shembe is na bewering in 1867 te Ntabamhlope in die Drakensbergomgewing gebore 

waar sy ouers hulle gevestig het nadat hulle as gevolg van die Shaka-oorloe gevlug het. Later 

het hulle hoer in die Drakensberge na die omgewing van Ntabazwe in die Harrismithdistrik 

opgetrek. Sy ouers was ongeletterde plaasarbeiders. 

Oosthuizen (1993a: 1 ) maak die volgende opmerking: 

When his mother Sitheya was pregnant, a voice spoke to her - she did not know from 

where it came - and said : 'Y ou will give binh to a son who will be my messenger'. 
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Sitheya was amazed, for she did not know Christianity; neither did she understand the 

meaning of this word nor from where it came. When she was in labour, and the 

midwives had not yet arrived, she felt at first a hand holding the small of her back; then 

she had a quick birth without difficulties. 

Isaiah Shembe was ongeletterd en het geen kontak met Westerse opvoeding gehad nie. As kind 

was hy baie sieklik, maar het later in In gesonde jongman ontwikkel. Oosthuizen (1993a:2,3) 

gee die volgende merkwaardige weergawe: 

When he started to toddle, he fell ill and was like a dead. His father and other men went 

out to dig a grave for him. When they had nearly finished digging the grave, there came 

a boy from the cattle herd and reported to Mayekisa : One ofyour beasts has perished. 

They asked him for the cause ofits death. The boy said: We just saw it falling down on 

the rock. Then they sent somebody to consult the diviners. The diviners said to 

Lukozana Mahlobo, who had been sent to them: Go and tell Mayekisa, that his heart 

should not worry over this his beast. For this beast restored the life of his child. When 

this man, who had been sent to consult the diviners, had not yet returned home, the 

women, who were guarding the corpse of the child in the hut, said : Go to the people 

who dig the grave and tell them : Wait a bit, for we observe an awe-inspiring 

occurrence : The blanket that covers the corpse is moving. The men came back from 

the grave and saw that the child was moving and that its life returned steadily. The child 

recovered and grew up well. 

As tienerseun het hy as beeswagter gewerk. Reeds op hierdie vroee leeftyd het hy van die 

Christendom verneem, alhoewel dinge vir hom toe nog baie vaag was. In Paar jaar later het 

hy "stemme" gehoor en visioene begin sien. In hierdie tyd het hy sy ouers van Mvelingqangi 

hoor praat, en tot Bom begin bid in die aanvaarding dat By die Grote God is (Roberts 

1936:26). 

Baie min is oor sy agtergrond bekend, maar sy lewe het In radikale wending geneem na 'n 

droom wat hy gehad het. Op advies van sy ouers het hy vier vroue geneem, maar toe hoor hy 
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In stem wat vir hom se om In berg uit te klim. Nadat hy dit gedoen het, het die stem hom 

versoek om in In grot in te gaan. Daar het die slaap hom oorval en het hy In droom gehad: (vgl 

Sundkler 1976:163) 

... he had a dream: he was trying to reach certain people, who walked in front of him, 

but all the time he seemed to be too late. Then lightning appeared and he was asked to 

survey the earth. As he looked down on the earth ofmen, he had a terrible vision of his 

own putrefYing corpse. The voice went on to warn him: 'If you do not leave 

ukuhlobonga (sexual sins) you will never see me. It is this which hinders your spirit 

from unity with our Spirit. Because you dwell in a filthy carcase, you may not unite 

with us'. 

Hierdie ervaring het In onuitwisbare indruk op sy Iewe gelaat en hy het self verklaar dat hy 

God gesien het. Vir Shembe was dit die bewys dat hy deur God geroep en afgesonder is. 

In hierdie eerste vormende jare in sy lewe het hy deur vele emosionele storms en ervarings 

gegaan, maar alles het daartoe bygedra dat kwaliteite in hom geskep is wat hom vir sy taak 

voorberei en toegerus het. 

Dit was as gevolg van hierdie ervarings dat hy ook sy vier vroue verlaat het. Sundkler meld dat 

hy daarna sporadies visioene gesien en stemme gehoor het (1976: 164). 

Tydens 'n emstige siekbed nadat hy deur weerlig getrefis, het 'n toordokter (inyanga) na hom 

gekom om hom te genees. Hy het egter 'n stem hoor se dat net lehova hom kan genees. Hy het 

die toordokter hierop gewys, hom 'n bees betaal en inderdaad ook gesond geword (Sundkler 

1976: 164). 

Shembe het in die vroee jare van sy lewe met die Metodiste Kerk kontak gehad, maar later, in 

1906, het hy by die African Baptist Church aangesluit. Hy het waarskynlik die Metodiste Kerk 

verlaat, omdat die African Baptist Church baie meer inheems was, In baie meer letterlike begrip 

van die Bybel gevolg het en vera! ook die aksent op die groot doop geplaas het. 

 
 
 



195 


Toe Shembe in die African Baptist Church georden is, het hy begin doop en In groot groep 

volgelinge het hom begin volg (Vilakazi et al 1986:42). Hy was reeds in daardie stadium as 'n 

prediker van formaat en iemand met besondere leierseienskappe bekend. Dit was in hierdie jare 

dat hy en sy volgelinge na Durban vertrek het waar hy aanvanklik in noue kontak met die 

African Baptist Church gewerk het. Hy het egter sy twyfel oor die Sabbatdag gehad, omdat 

hyas fundamentalis by die letterlike verklaring van die Bybel gehou het. Vit die Bybel het hy 

verstaan dat die Sabbat op Saterdag en rue Sondag rue, gevier moet word. 

Shembe was daarvan oortuig dat die Christendom daarin gefaal het om God se wet soos in die 

Bybel vervat is, te gehoorsaam. Hy het geglo dat die Zoeloevolk alleenlik deur onderhouding 

van die Sabbat, weer in eie reg en glorie herstel sou kon word (Hexham, 1994:xxvii). 

Die African Baptist Church het egter nooit die verbeelding van die Zoeloes aangegryp nie en 

hierdie aspek, tesame met wat hierbo genoem is, het daartoe gelei dat Shembe in 1910 die 

Church ofthe Nazarites (iBandla LamaNazaretha) gestig het. 

Shembe was In Zoeloe in murg en been en hy het In diep passie vir die herstel van 'n onaf

hanklike Zoeloevolk gehad, iets wat hulle gedurende die Anglo-Zoeloe-oorlog van 1879 en die 

latere Zoeloerebellie in 1906 verloor het. Hy het besef dat dit vir 'n klein en geIsoleerde kerkie 

onmoontlik sou wees om die geestelike welsyn van die Zoeloevolk weer in geheel te hersteL 

Die visie wat hy in hierdie verband gehad het, het uiteindelik in die iBandla LamaNazaretha 

gerealiseer. 

Shembe het in Durban aangebly en sy werk na Cato Manor, Springfield, Overport en ander dele 

van die destydse Natal en Zoeloeland uitgebrei. Sy getal volgelinge het by die dag toegeneem 

en so het die behoefte aan In eie kerkgebou en verblyfplek vir sy volgelinge ontstaan. In 1912 

gaan hy na die berg Nhlangakazi waar hy vir twaalf dae ervaringe gehad het wat met Moses 

se ervarings op die berg en Christus se ervarings in die woestyn vergelyk kan word. Op hierdie 

berg het hy ook taUe visioene gehad.Hiema was hy In nuwe mens en met sy prediking, 

genesingswerk en tekens wat hy gedoen het, het hy taUe mense na hom toe getrek. Regdeur 
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Natal en Zoeloeland het hy veldtogte gehou, mense gedoop, duiwels uitgedryf en siekes 

genees. Dit was veral sy genesingswerk wat die skares gelok en sy volgelinge laat toeneem het. 

In 1913 onderneem hy en sy volgelinge 'n pelgrimstog na Nhlangakazi waar hulle vir twee 

weke vertoefhet. Hulle het in hutte gewoon en fees gevier met danse, sang, getuienisse, gebede 

en prediking. Dit het die kerk se jaarlikse "Fees van die tabernakels" geword wat gedurende 

Januarie gevier word. 

In 1914 vestig hy die hootkwartier van sy kerk noord van Durban en noem dit Ekuphakame

ni. Hierna het die kerk met rasse skrede gegroei en met die steun van tradisionele leiers wat 

lidmate geword en hulle onderdane ook tot lidmate verklaar het, het die lidmaatgetalle vinnig 

toegeneem. 

Oral waar hy gekom het, het Isaiah Shembe die respek van sy volgelinge afgedwing. Oosthui

zen (1993a: 105) stel dit soos volg: 

I think that even the traditional kings were not honoured to such a degree as the 

members ofthe Nazareth Church revered Shembe. When he was sitting there at home, 

you could see within a short time people coming like bees to sit near to him. When they 

approached him, they knelt down on their knees, still at a small distance from him, and 

said: 'E, our father, lord, you are holy!' When talking about him, they spoke about him 

as of the Servant of God, our great father. When he had been away from home for a 

few days and then arrived and only entered the yards ofEkuphakameni, nobody could 

overlook that he had arrived. When only one of them would shout: 'You are holy!', 

they came out from all the houses and shouted: 'You are holy!'. Even those who were 

working on the fields, came in a hurry to see him and to shake hands with him. Every 

woman, who had some tasty food or fruits, would bring it to him - it was like a 

competition among them to bring gifts to him. 

Ten spyte daarvan dat Isaiah Shembe 'n figuur uit die gewone Zoeloevolk was, het hy geglo 

dat hy sterk bande met die Zoeloe-koningshuis het. Hy het dan ook na 'n meer fisiese band met 
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die koning gestreef. Om dit te bewerkstellig, het hy een van sy dogters, Zondi, as vrou aan 

koning Solomon KaDinizulu gegee (Sundkler, 1976:168). 

Algaande het Shembe die karakter van sy kerk uitgebou, In eiesoortige kleredrag vir die 

volgelinge voorgeskryf, verskeie voorskrifte en reels opgestel en 'n leierskapstyl ontwikkel wat 

oral die verbeelding aangegryp het. 

Een van Isaiah Shembe se grootste nalatenskappe was die liedere, lzihlabelelo, wat deur hom 

geskryf is. Hierdie liedere (dit bevat ook In aantal gebede) wat vir die eerste keer in 1940 in 

bundelvorm in Zoeloe uitgegee is, is een van die merkwaardigste versameling inheemse liedere 

wat nog op die Afrika-kontinent die lig gesien het. Isaiah Shembe het meer as tweehonderd 

liedere geskryf, terwyl J G Shembe, sy seun, vir drie-en-twintig verantwoordelik was. 

Die lied ere klink na outentieke, inheemse musiek en oral waar dit gesing word, 10k dit groot 

skares. Baie van die liedere is prysliedere wat by die tradisionele Zoeloe prysliedere aansluit. 

Oosthuizen (1967) het baanbrekerswerk met sy interpretasie van hierdie liedere en die 

teologiese hooflyne wat daaruit afgelei kan word, verrig. Mthethwa (1992 :240) wys daarop 

dat In musikale gawe In baie belangrike bate vir In leier van 'n Onafhanklike Swart Kerk is, want 

in die Afiika-konteks word In goeie leier aan sy genesingswonders en sy musikale begaafdhede 

gemeet. Isaiah Shembe se vemlOe om sang en dans te inisieer, nuwe liedere te komponeer en 

te begelei, het aan hom 'n besondere leierstatus onder sy volgelinge verleen. Naas die Bybel het 

hy en sy volgelinge hierdie liederebundel vir hul teologiese behoeftes gebruik. Uit die 

lzihlabelelo kan baie oor sy lewe, sy werk en hoe hy deur sy volgelinge gesien is, afgelei word. 

Hexham (1994:xxviii) vat die persoon en werk van Isaiah Shembe soos volg saam: 

All accounts make it clear that Shembe was a tremendous, dynamic preacher, 

counsellor and healer. He brought a sense of Godls presence into the midst of his 

hearers. His son, Johannes Galilee Shembe described his father's work by saying: 'Isaiah 

Shembe showed you a God who walks on feet and who heals with his hands. I 
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Die volgende faktore vorm 'n basis vir Shembe se bediening onder die Zoeloes (vgl.Vilakazi 

et al 1986:28 v): 

* 	Sy aanraking met die Christendom. Daar is nie baie bekend in hierdie verb and nie, maar 

dis bekend dat hy met die Metodiste Kerk en later die African Baptist Church in 

aanraking gekom het en in 1906 deur 'n evangelis van hierdie kerk, W M Leshega, 

gedoop is en daar begin preek het. Wat van belang is, is dat hy met die Bybel in 

aanraking gekom het en daarin dinge geleer het wat in sekere opsigte met die stam

en sosiale lewe waaruit hy gekom het, ooreengestem het. 

* Hy was 'n kind van sy kultuur, 'n Zoeloe, wat die sterk en swak punte van sy mense 

goed geken het. Dit was juis sy begaafdhede as leier wat hom in staat gestel het om sy 

mense se belange op die hart te dra. 

* 	Shembe het op die toneel verskyn toe die Zoeloekultuur en -samelewing in verskeie 

opsigte 'n verbrokkeling ondergaan het as gevolg van kontak met Westerse invloede. 

Sy sterk leiding, kwaliteite en invloed het sy volgelinge gerusgestel dat hy sy krag van 

die een ofander bonatuurlike bron put en dat hy hulle gevolglik op die regte pad lei. 

* 	Die gewilligheid van die Zoeloes om 'n sterk leier, wat weet wat hy wil en waarheen 

hy wil, te volg. 

* Die Zoeloes se sterk godsdienssin en hulle Hefde vir dans, ritme en sang. Shembe het 

hierdie liefde vir sang, musiek en dans in sy organisasie opgeneem en ingeweef 

Isaiah Shembe se begaafdheid kan duidelik afgelei word uit die feit dat hy sy kerk op die ou 

Zoeloe-tradisies georganiseer het, en nogtans daaraan 'n nuwe orientering en waardes gegee 

het. Hy het homseIf as leier aangestel en nooit gehuiwer om sy verantwoordelikhede, in watter 

opsig ook aI, te aanvaar nie. 
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Dit is ook nodig om kortliks op die karakter of persoonlikheid van die mens Isaiah Shembe te 

wys. Verskeie navorsers, onder andere Mdletshe (1988), Roberts (1936) en Vilakazi et al 

(1986), het hieraan aandag geskenk. Isaiah Shembe was goed aan die meeste mense van sy tyd 

bekend. Hy het 'n baie groot indruk op almal wat met hom in aanraking gekom het, gemaak. 

Hy het vurige ondersteuners, maar ook vurige teenstanders gehad. Hy was intelligent en het 

'n verbasende mensekennis gehad. Mdletshe (1988:8) stel dit soos volg: 

He had the poise of a person accustomed to obedience. He stroke one as a cultured 

man with gentle, winning manners who weighs carefully any subject before committing 

himself One could not meet him without being impressed. His life was dominated by 

three powers: self confidence, energy and imagination. His success was due to the 

combination of the imagination ofa dreamer with the energy and directness ofa man 

of action. His desire for power was the chief defect of his character. He liked to 

indicate his authority by keeping important chiefs waiting for some days when they 

came to interview him. He had wide vision and remarkable powers of organization. It 

is quite probable that he believed that he was a re-incarnation of one of the Biblical 

prophets. Some ofhis followers called him "Umvelinqangi", whereas others identified 

him with Jesus Christ. 

Hoe mens ook al oor die persoon Isaiah Shembe oordeel, of jy hom nou as emosioneel 

ongebalanseerd beskryf en ofjy hom as 'n rebel beskou, dit is net nie moontlik om hom as 

betekenisloos af te maak nie. Die kwaliteite wat hy met hom saamgedra het, of dit nou in 

harmonie met sy kultuur was of nie, het hom by uitstek vir die taak wat hy onderneem het, 

geskik gemaak (Vilakazi et alI986:27). 

Gedurende die oggend van Donderdag, die 2de Mei 1935, is Isaiah Shembe in 'n hut te 

K waMbonambi, naby Richardsbaai oorlede. T erwyl hy gedurende daardie tyd in die gebied van 

'n stamhoof, Manqamu Mbonambi gereis het, het hy 'n koors ontwikkel, nadat hy meer as drie 

ure in 'n rivier gestaan en bekeerlinge gedoop het (Roberts 1936:44v). Die lang reise wat hy 

onderneem het, sy onvermoeide krag en sy asketiese leefwyse het uiteindelik hul tol geeis. Sy 

liggaam is na Ekuphakameni gebring waar hy begrawe is. Hexham (1994:xxvi) maak die 
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volgende opmerking: "When he died on 2 May 1935, he left behind one of the most influential 

churches in Afiica." 

6.1.3 Leienkap 

6.1.3.1 Institnsionele leienkap 

Verskeie ondersoekers, waaronder Oosthuizen (1981:6), wys daarop dat dit 'n kenmerk by 

onafbanklike kerke is dat sodra die leier te sterwe kom, daar 'n groot krisis onder die vol

gelinge ontstaan. Die hoofrede is dat die volgelinge s6 aan die leier verkleef geraak het, dat 

hulle by sy dood In geweldige traumatiese ervaring ondergaan. 

Voor sy dood het Isaiah Shembe vir Johannes Galilee Shembe, een van sy seuns, as sy 

opvolger aangewys. Alhoewel'n klein minderheid volgelinge dit anders wou gehad het, het die 

meerderheid die benoerning aanvaar en daarby berns. 

Johannes Galilee Shembe is in Junie 1904 gebore en het die leierskap van die kerk in Julie 1935 

oorgeneem. Die leierskap van die beweging het dus institusioneel geword. Anders as sy vader 

wat ongeletterd was, het hy sy opleiding aan die Universiteit van Fort Hare ontvang en later 

onderwyser aan die Adams College in Natal geword, waarna hy die leisels van die kerk 

oorgeneem het. 

Vrr die volgelinge van Shembe is 'n seun die verlenging van 'n vader se persoonlikheid. Hulle 

het geglo dat die seun net so magtig en geestelik begaafd as sy vader is en dat hy dieselfde 

wonderwerke as sy vader kan verrig. Onder J G Shembe was daar geen teken dat die kerk 

verswak het nie, inteendeel, dit het in mag en krag toegeneem en in 1952 is die grootste 

kerkgebou wat nog deur 'n Onafbanklike Kerk gebou is, deur hulle opgerig. 

Ten spyte daarvan dat hy altyd In diepe afbanklikheid van sy vader gevoel het en sy volgelinge 

hom hoog geag het, het hulle dit nooit in dieselfde mate gedoen as wat hulle Isaiah Shembe 
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geag het nie. In Volgeling van die kerk druk hom soos volg oor JG Shembe uit (Oosthuizen 

(1981:46): 

In Him (Galilee) I see Isaiah Shembe. Galilee was chosen to lead the Church as 

successor to the founder. Unlike his father before him, Galilee got his strength from the 

former as he himself did not have direct communication with God. He communicated 

with God through his father. 

So het Johannes Galilee vir sy volgelinge die middelaar tussen huUe en Isaiah Shembe geword 

en Isaiah op sy beurt weer die middelaar tussen Johannes Galilee en God. 

Na In relatief lang siekbed, is J G Shembe op 19 Desember 1976 te Eshowe oorlede en op 2 

Januarie 1977 by Ekuphakameni begrawe, langs die mausoleum van sy vader in In gebou wat 

spesiaal vir die doel opgerig is. 

6.1.3.2 Die stryd om die leierskap 

Na die dood van J G Shembe, het die aspek van opvolging opnuut onder die aandag gekom. 

Dit het egter tot pynlike konflik binne die iBandla lamaNazaretha gelei. In hierdie leier

skapstryd het twee faksies ofgroepe ontstaan: een groep rondom Amos Khula Shembe, die 

broer van Johannes Galilee Shembe ('n seun dus van Isaiah Shembe) en In ander groep rondom 

Londa Shembe, die seun van Johannes Galilee. 

Op deeglike en volledige wyse gee Oosthuizen (1981) In weergawe van die stryd om leierskap 

tussen Amos Shembe en Londa Shembe. 

Die hele probleem het ontstaan omdat Johannes Galilee nie op duidelike wyse In opvolger vir 

homselfbenoem het nie. 

Hofsake is oor en weer aanhangig gemaak en die hof het uiteindelik beslis het dat die kerk self 

sy probleem moet oplos. Die saak is na die kerk terugverwys met die versoek dat die kerk, 
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volgens konstitusie, 'n raad moet aanwys om 'n opvolger aan te wys. Op 14 Augustus 1978 het 

die Raad in Pietermaritzburg byeengekom om die saak volledig te ondersoek. Hulle bevinding 

was dat J G Shembe nie 'n opvolger aangewys het nie, waarna Amos Shembe met 'n 

meerderheid stemme as die nuwe leier aangewys is. Londa Shembe het egter nie by hierdie 

beslissing berus nie en hy het nuwe hofsake aanhangig gemaak. Alles het egter tot 'n tragiese 

einde gekom toe Londa Shembe in 1989 in 'n sluipmoordaanval gesterfhet. 

Die hewige stryd tussen die twee faksies het selfs tot die dood van taUe volgelinge gelei, 

waarna Ebuhleni die hoofsentrum vir hul aktiwiteite geword het. Vandag staan Ekuphakameni 

verlate. 

Amos Shembe is in 1995 oorlede en na sy dood het die leierskapstryd tussen Nyathikazi 

Shembe, seun van Johannes Galilee en Vimbeni Shembe, seun van Amos, voortgeduur. Die 

stryd het ook tot hofsake gelei, waarna Vimbeni as die nuwe kerkleier aangewys is. 

6.1.4 Enkele slotopmerkings 

Daar word met hierdie oorsigtelike beeld van die ontstaan, groei en kenmerke van die iBandla 

LamaNazaretha volstaan. Die vraag is egter waaraan die "suksesnvan Isaiah Shembe en ander 

na hom toegeskryf kan word. Waaraan kan dit toeskryf word dat derduisende volgelinge 

jaarliks steeds na die feeste van hierdie kerk toe stroom? 

Isaiah Shembe was nie vir hulle net 'n kerkleier nie, hy het meer geword. Hy het vir hulle 'n 

sakrale figuur en middelaar geword wat die nafstand" tussen hulle en Unkulunkulu oorbrug het. 

Waar hy gekom het, is hy met die uitroep: "Uyingcwele!" (U is heilig!) begroet. Sy invloed was 

nie net tot volgelinge van sy kerk beperk nie, maar het baie wyer gestrek. 

Ray (1976:204) vat die goed saam as hy dit s6 stel: 

The reason for Shembe's success lies in several different dimensions of his work and in 

the conditions ofhis times. His healing was effective; his theology adapted Christianity 
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to traditional Zulu forms; and his message ofsalvation was relevant to the religious and 

social needs of an oppressed Zulu people. At Ekuphakameni, the High Place, the 

promised kingdom was effectively made present "here-and-now". In Zulu religion, 

there was no vision ofa future salvation. For Shembe and his people, the saving effects 

of sacred power were experienced in the present Through the establishment of the 

High Place as an archetype ofHeaven, salvation could be realized. 

'n Empiriese ondersoek na die voorkoms van sinkretisme by die iBandla LamaNazaretha, is 

vervolgens noodsaaklik 

6.2 Sinkretistiese verskynsels by die amaNazaretha en 'n beoordeling daarvan 

6.2.1 Inleidend 

Die bevindinge wat hier volg, is op resultate wat in beskikbare literatuur weergegee is, 

gebaseer, maar is veral ook deur middel van empiriese navorsing wat onder 'n groep van 80 

volgelinge van die kerk gedoen is, gekontroleer. Vir hierdie doel, en ten einde vas te stel of 

daar algemene eenstemmigheid onder lidmate heers, is op drie gebiede in KwaZulu-Natal, nl 

Richardsbaai, Inanda en Ladysmith gekonsentreer. Soos in hoofstuk 1 vermeld, is die 

kwalitatiewe navorsingsmetode gebruik. By Inanda het die navorser die geleentheid gehad om 

die kerkleier, Biskop Vimbeni Shembe, persoonlik te ontmoet In Ladysmith is 'n "erediens" 

by die "tempel", bekend as Ntokozweni (= "vreugde"), bygewoon. Die volledige weergawe van 

gesprekke wat gevoer is, is op aanvraag by die outeur beskikbaar. Vanwee die grondige be

spreking hiervan, is dit nie nodig geag om dit as aanhangsel by te voeg nie: (Die onderwerpe 

wat aangeroer is, word egter weI in die Bylae op bladsye 258-261 weergegee.) 

VIr die doeleindes van hierdie navorsing word hier by wyse van 'n voorbeeld net op die belang

rikste aspekte by die amaNazaretha gekonsentreer en is dit nie die bedoeling om in hierdie 

verband 'n volledige en omvattende analise van die kerk te doen nie. 
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6.2.2 Die Opperwese 

Isaiah Shembe se ouers was in aile opsigte aanhangers van die tradisionele Zoeloe-godsdiens 

en in hierdie sfeer is hy opgevoed. In hierdie konteks het hy Unkulunkulu leer ken. Shembe 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

en hom die beginsels in die Bybel geopenbaar (Ngobese 1992:93). Eers toe hy later met die 

Bybel in aanraking gekom het, het hy tot die besef gekom dat dit wat die Bybel openbaar, reeds 

aan hom bekend is. 

Dit gaan egter veel verder en is ingrypender as dit. Oosthuizen (1967:32) wys daarop dat in 

Isaiah Shembe se "teologie" die Opperwese me 'n deus otiosus of'n deus incertus is me. In die 

tradisionele denke van die Zoeloe was die Opperwese so vaag en ver verwyder, dat hy slegs 

deur middel van tussengangers (byvoorbeeld voorouers) genader en aanbid kon word. Kragte 

of magte wat nader aan die mens staan, is dus aanbid. In die iBandla lamaNazaretha het 

hierdie idee voortgeleef, ~ Isaiah Shembe het self die tussenganger of middelaar geword. 

Oosthuizen stel dit soos volg (1967:32): 

Shembe 1, the Christ of the Zulu nation, has revealed lehova in all His glory at 

Ekuphakameni. He is His representative but more - he is also a Supreme Being. 

Ekuphakameni is heaven, and heaven, for Shembe, cannot be without a God. 

Tydens gesprekke was daar algehele eenstemmigheid daaroor dat Unkulunkulu homself iewers 

afgesonder en hom me met die daaglikse wei en wee van mense bemoei het nie. Hulle kan met 

hom kommunikeer, maar dis baie beter om dit deur 'n middelaar, in hierdie geval Shembe, te 

doen. Shembe is vir hulle reeel en hy verstaan hulle konkrete situasie en behoeftes baie beter. 

Deur die jare het die Zoeloe nog altyd 'n baie sterk verlange na 'n openbaring van en 'n inti erne 

betrokkenheid by die sakrale gehad. VIr die amaNazaretha het Shembe hierdie behoefte vervul, 

het hy die plek van God ingeneem en het hulle hom as God aanvaar. 

In 'n ondersoek wat Oosthuizen ondemeem het (1973:254), het van die volgelinge van Shembe 
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hulself soos volg oor hom uitgedruk. In die navorser se ondersoek is dit feitlik woordeliks so 

bevestig: 

"Hy is God, ons eie God, nie 'n witmansgod nie." 

"Jesus is u soort, Shembe is ons soort." 

" ... hy (is) die God van die Shembelete." 

"Hy is die God van die swartmense, van sy volgelinge." 

"Hy is die God van die kerk van die Nasirieers." 

Navorsers soos Vilakazi et al (1986), Ngobese (1992), Sundkler (1976) en andere, verskil 

heftig hiervan en wys daarop dat Isaiah Shembe homself nooit as God voorgehou het nie, maar 

dat dit sy volgelinge is wat hom as sodanig beskou. In sy beoordeling van Oosthuizen se 

teologiese ontleding van die Izihlabelelo (liedere) van Isaiah Shembe, haal Sundkler onder 

andere vir Johannes Galilee Shembe aan waar hy se (1976: 196) : 

Some of our people say 'Shembe is God'. But no, Isaiah never wanted to accept that. 

He is, perhaps, 'God to the people' in the same way as a missionary (umfundisi) can 

become 'God' to his people. They speak of Shembe's God, uNkulunkulu ka Shembe, 

because Shembe brought God to them, and they pray to that God of which Shembe 

spoke. 

Sundkler is van mening dat Oosthuizen onder andere ook nie met die dieper betekenisse van 

woorde in die Izihlabelelo rekening gehou het nie. Hy gaan verder deur te se (1976: 193): 

Instead ofthe idea ofa Messiah we suggest the Biblical, and, indeed, African, concept 

ofthe 'eikonl i.e. the mask, and in this case the mask ofthe Black Christ. The African 

prophet turning to God's black people is privileged to wear that mask which they will 

recognize as ofGod. 

Wat Sundkler hiermee bedoel, is dat die leier voor sy mense soos 'n masker staan. Hy is dus 

nie self God nie, maar verteenwoordig God, hy stel God aan sy mense voor. Die leier is dus 

slegs 'n refleksie van God. In reaksie hierop het Oosthuizen aangedui dat in die tradisionele 

denke die simbool juis is wat dit voorstel. Shembe is so In simbool. Hy moet God as simbool 
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voorstel, maar is tegelyk ook God. Volgens navorser se eie navraag by lidmate word dit 

inderdaad ook deur lidmate van die kerk ervaar en aanvaar. In Shembe het God vir die Zoeloes 

tasbaar en sigbaar geword. 

Dat Shembe inderdaad in die God van die Bybel geglo het, word nie betwis nie. Die vraag is 

egter hoe Isaiah Shembe na sy mense oorgekom het. Hoe het hy homself voorgehou, hoedanig 

het hy homself aangebied en as wie ofwat het hulle hom beleef? Hoe hou die huidige Shembe 

homself vandag nog aan die kerk voor? Hoe verklaar 'n mens die hoe mure en geslote 

staaldeure waaragter hy woon en die uiterste moeite om by hom uit te kom? Van die persone 

wat ondervra is, het pertinent gese dat selfs al sou ontken word dat Shembe God is, hy in elk 

geval ver bo die menslike verhewe is en bly en daarom aanbid hulle hom! 

Selfs al sou in bepaalde opsigte toegegee word dat Isaiah Shembe homself nie as goddelike 

figuur gesien het nie, beskou en vereer sy volgelinge hom tot vandag toe as sodanig. Hiervoor 

is daar oorvloedige getuienis. 

Dube (1992: 115) haal ook die volgende uit 'n boodskap van 'n sekere Micah aan: 

I feel sorry for those who doubt that Shembe is God. I feel sorry for those who did not 

know that Shembe is God. The word says the cowards are doubtful; they are afraid. 

They say it is better to go back to go and die there. But we are looking for the way 

home; even ifit passes through danger. A-a-men! 

In sy beoordeling van die mondelinge gegewens oor die amaNazaretha, maak Kitshoff ook die 

volgende opmerkings (1 996b:296) : 

One can conclude with Vilakazi that it would be 'unfair to blame Shembe 1 for what 

people, who came under his influence, said about him'. But perhaps the real point is : 

did Shembe reject or resist this sacralization which even during his lifetime reached 

such proportions as to issue out in jesusfication and deification? 

Die feit bly dat God vir die amaNazaretha vervaag het en dat Shembe die inkarnasie van God 
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in hulle mid de geword het. 

Vir die amaNazaretha is dit die gees van Isaiah Shembe wat in die lewens van sy opvolgers 

voortleef. Isaiah Shembe is deur sy volgelinge as "heilig" beskou terwyl hy nog gelewe het. 

Soos Vilakazi et al dit stel (1986:36): 

His holiness derived not from traditional religious ideas, but from his biblical 

convictions and the convictions of his new faith. And like the prophets of the Old 

Testament he underwent a period of 'purification'. Thus his ascetic life, his sexual 

abstinence and various forms of selfimmolation were acts of the cleansing of the soul 

and necessary 'catharsis of the spirit'. 

Daar is vera! twee faktore wat grootliks tot die sakralisering van Isaiah Shembe bygedra het. 

* Hy het homself as 'n profeet gesien en so ook sy volgelinge. Shembe was daarvan 

oortuig dat hy na die swartmense gestuur is, net soos Mohammed na die Arabiere en 

Christus na die Jode. Hy het homself gesien as die een wat na Jesus Christus sou kom, 

net soos wat Christus die opvolger van die profeet Jesaja was. Op sy beskouing van 

Christus sal later breedvoeriger gefokus word. Shembe was daarvan oortuig dat hy die 

een was wat sou kom in vervulling van Christus se belofte dat Hy die Trooster sou 

stuur. Hy het horns elf as die groot trooster vir sy yolk gesien en het verkondig dat God 

met hom 'n verbond gesluit het om die Zoeloevolk uit slawerny en van blanke 

verknegting te verlos, net soos Moses die opdrag van God op die berg ontvang het. 

* Die grootste faktor wat tot sy sakralisering deur sy volgelinge bygedra het, was die 

taUe genesings- en ander wonders wat hy verrig het. Dit was die persoonlike 

belewenisse van mense in hierdie verband wat hulle laat uitroep het: "Uyingcwele!" (U 

is heilig!) 

Tydens die navorser se besoek aan Ladysmith is daar van 'n besoek wat die huidige Biskop 

Shembe gedurende Augustus 2000 daar afgele het, melding gemaak. Hiervolgens, het 
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swartmense, oud en jonk, sommige ook erkende en belydende Christene, hulle skoene 

uitgetrek, na hom gestroom en voor hom in aanbidding op hulle kniee neergeval het. Talle het 

ook met wuiwende palmtakke langs die pad gekniel. In 'n gesprek met ene Jimmy, 'n 

belydende Christen, en toe die vraag aan hom gestel waarom hy so voor Shembe neergeval het, 

het hy soos volg geantwoord: 

I went to him to ask his protection so that I would not loose my job. He asked me to 

bring him a bottle filled with water. He then blessed the water, instructed me to drink 

it, and then told me that the water would protect me and that I would not loose my job. 

I believe in Shembe, because he is the God of the Zulu people. 

Tydens die diens wat in Ladysmith bygewoon is, is daar by geen geleentheid uit die Bybel 

gelees nie en die boodskap wat gelewer is (bykans 40 minute) was in sy geheel op Shembe se 

dade gebaseer en waarom dit nodig is om hom te volg. 

Dis baie duidelik dat hierdie die tipies unitariese Godsbeskouing van die tradisionele 

Zoeloegodsdiens is en dus duideliknegatiewe sinkretisme. Die hele Godsbegrip is in die 

kragbegrip ingetrek.Waar daar nog oor 'n komende gerig gepreek word, het dit nie op 

bekering van onheiligheid en ongeregtigheid gefokus nie, maar is dit 'n oproep om Shembe as 

messias te aanvaar. 

Dit is dus 'n duidelike aantasting van die identiteit en essensie van die evangelieboodskap wat 

nie aanvaar kan word nie. Kontekstualisasie het in hierdie verband sy Skriftuurlike perke 

oorskry, veral as die delfikasie wat Shembe geniet, in oenskou geneem word. In die volgende 

paragrawe sal hierdie aspek weer na yore kom. 

6.2.3 Die Persoon en werk van Jesus Christus 

Die amaNazaretha se siening van die Opperwese, bring uiteraard ook hul beskouing van 

Christus en sy werk in die gedrang en die logiese vraag ontstaan dan wat Christus vir hulle 
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beteken. Daneel (1987 :256) wys daarop dat in enige studie van 'n bepaalde kerk of beweging, 

die kritiese vraag gevra moet word watter plek aan Christus in daardie kerk of beweging gegee 

word. Wat is die posisie in hierdie verband by die amaNazaretha? 

In die navorser se ondersoek in hierdie verb and is Oosthuizen (1973) se navorsingsresultaat 

feitlik in alle opsigte bevestig. Veelseggend is ook die standpunt, aldus Umfundisi Mngomezulu 

van Inanda en bevestig deur ander, dat toe Christus voor sy kruisiging 'n ander Trooster 

belowe het, God vir Shembe na die Zoeloes gestuur het. Tydens die besoek aan Biskop 

Shembe het Mngomezulu dit weer eens herhaal en die biskop dit benadruk. Verskeie persone 

het na Deut 18: 18 verwys asof dit op die koms van Shembe dui. 

Tydens die diens wat in Ladysmith bygewoon is, was dit opvallend dat die naam "Jesus 

Christus" nerens voorgekom het nie. Toe daar gebid is, was dit in die naam van Shembe. 

Shembe is die een wat die sleutels van die hemel in die hand het. Hy sluit oop. Jesus is in die 

hemel, maar hulle weet nie wat Hy daar doen nie. Volgens hulle kan Hy (Jesus) hom nie met 

die lewe van die Zoeloe vereenselwig nie en omdat Shembe nader aan hulle staan en solider met 

hulle is, is hy van baie meer betekenis. 

In sy tradisionele denke handhaafdie Zoeloe streng protokolreels en hierargiese strukture. Die 

Opperwese kan slegs deur middel van tussengangers (byvoorbeeld die voorouers) genader of , 
aanbid word. Isaiah Shembe het hierdie beginsels in sy Godsbeskouing behou. Die Bybelse 

konsep en verhouding tussen Vader en Seun is vir die tradisionele denke van die Zoeloe 

onaanvaarbaar en onverstaanbaar. Volgens hulle denke kan In seun tog nie aan die vader gelyk 

wees nie. Christus speel dus 'n geringe rol in die denke van Shembe. Hy, Shembe, het die 

middelaar, die Christus, tussen sy mense en God geword. Hierdie standpunt is in die verlede 

betwis en gedebatteer, maar Kitshoff (1996b:297) maak in hierdie verb and die volgende 

belangrike opmerking: 

... Shembe's followers were confessing more than Shembe himself, and they were 

contextualizing more than their leader ... And in this process they have perhaps not 

wilfully denigrated Jesus, for they gave him a contextualized face - the face of Shembe. 
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But is the new face ofJesus not perhaps a denigrated face? The Bible declares: Jesus 

is the way. The sticker on the rear window of many cars in Kwazulu-Natal replies: 

Shembe is the way. 

Binne die geestelike klimaat van kragvermeerdering en vermindering waarin die Swart man hom 

bevind, het hy (en inderdaad ook die amaNazaretha) groot probleme om In begrip van die 

betekenis van Christus se kruisdood te vorm. Dat Christus moes sterf en s6 In lyding moes 

ondergaan, dat Hy soos In misdadiger behandel is en homself gewilliglik daaraan oorgegee het, 

is iets wat die Swartman moeilik begryp. Redding ofverlossing wat s6 In prys vra, kan volgens 

hulle persepsie baie maklik deur In ander handeling vervang word, soos byvoorbeeld gebed, 

medisyne, reiniging en rites. Redding het vir hulle die kenmerk van genesing en reiniging en 

niemand hoef vir s6 iets te sterfnie. 

Antwoorde op 'n vraag na die betekenis van Jesus Christus vir die amaNazaretha, gee 'n 

duidelike beeld van wat hulle werklik van Hom dink. Jesus Christus het vir Shembe plek 

gemaak, alhoewel die meeste aanhangers nooit self met Jesus te doen gekry het ofaan hulle 

verkondig is nie. Die volgende is antwoorde wat verstrek is: 

"Jesus het vir my geen spesiale betekenis nie. Ek het hom nooit gesien nie en 

Hy het my nooit gesien ofgehelp nie." 

"Jesus is vir die blankes. Ek is nie 'n blanke nie - hoe kan Hy my verlosser 

weesT' 

"Soos Shembe is Hy God, maar dan God vir die blanke." 

"Hy is belangrik vir die Christene, maar ek is nie 'n Christen nie." 

Laasgenoemde antwoord is veelseggend en sonder uitsondering het respondente geantwoord 

dat hulle nie Christene is nie - dit was veral vroue baie heft:ig en driftig hierop gereageer het! 

Vrr hulle figureer Christus nerens nie. Hulle bid nie tot Hom nie en vir hulle het Sy versoening 

geen betekenis nie, altans nie vir hulle as Zoeloes nie. Jesus is dus as Middelaar uitgeskakel. 

Shembe is vir hulle die weerkaatsing van God en die kruis van Christus het geen plek nie. 

Daarom dra hulle 'n hangertjie met die foto van Shembe om die nek en nie 'n kruis nie. Shembe 
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het die plek van Christus ingeneem. 

In 'n ontleding van die liedere van Shembe het Oosthuizen (1967) belangrike afleidings oor 

Shembe se teologie gemaak, onder meer ook sy Christologie. Sy slotsom was dat Shembe die 

plek van Christus ingeneem en inderdaad die Messiaanse figuur vir hulle geword het. T erwyl 

sekere ondersoekers soos byvoorbeeld Vilakazi et al vir Oosthuizen sterk hieroor gekritiseer 

en hom daarvan beskuldig het dat hy 'n tipiese Afiikaner-predikant is wat geen simpatie met 

die Zoeloe en geen begrip vir die Zoeloe-taal het nie, is ,n opmerking wat Hexham (1994 : xix) 

in hierdie verband maak, belangrik: 

It needs to be stated in the strongest possible tenns that since the publication of these 

books and the controversy around them, the leaders of the amaNazaretha, especially 

Isaiah Shembe's son, Amos Shembe and his grandson, Londa Shembe, have repeatedly 

told foreign visitors that G C Oosthuizen. not B Sundkler and certainly not Vilakazi. 

correctly interpreted their theolosy. Further, Amos Shembe, the only surviving son of 

Isaiah Shembe, was so outraged by what he believed were distortions of their faith in 

Vilakazi's book that he attempted to prevent its publication. Therefore, Professor 

Oosthuizen's introduction is included here because it is his work which the Shembe 

family recognize as the best and most authentic western interpretation of their faith. 

Komende van Londa en Amos Shembe self, is hierdie opmerkings van groot belang en 

onderstreep dit die korrektheid van Oosthuizen se interpretasie van Isaiah Shembe se teologie 

waarop sy opvolgers ook voortgebou het. 

Shembe het op die toneel verskyn toe die Zoeloekultuur, stamlewe, struktuur, waardes en 

solidariteit aan skerwe gele het as gevolg van kontak met die Westerse mens en wereld. Wes

terse lew ens patrone wat die Zoeloe in elk geval nie verstaan het nie, is nagevolg en die 

resultaat was maatskaplike chaos (vgl byvoorbeeld Vilakazi et aI1986:28) . Die stamgebonde 

Zoeloe wat nog die ou waardes probeer aanhang het, was skielik in In geestelike en kulturele 

woestyn. Die bedreiging en verbrokkeling van die tradisionele Zoeloekultuur enersyds en die 

mate waarin die Zoeloe in hierdie proses meegesleur word sonder om hegte, nuwe ankers in 
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die ware Christelike geloofte vind andersyds, het hom in 'n geestelike vakuum gewerp waarin 

hy onseker en bedreigd voel en na vastigheid tas. 

Te midde van sy minderwaardigheidsgevoel en magteloosheid teenoor die blanke soos dit oor 

eeue heen gemanifesteer het, soek die Zoeloe bewustelik of onbewustelik na die bystand van 

'n messias wat deur sy voorouers bygestaan word en terselfdertyd ook 'n profeet van 

Unkulunkulu is. Hierdie messias moet hom van toordery, siekte en ander ellendes verlos en 

voorspoed, welvaart en vooruitgang verseker. So het die verlange na 'n messias wat hulle uit 

hierdie woestyn kon uitlei, by die dag toegeneem. Vir die amaNazaretha het Shembe hierdie 

messias geword. Alles waarna hulle hunker, word in hom vergestalt. Vir hulle is hy besig om 

die nuwe Jerusalem, soos dit deur die jare op Ekuphakameni en tans op Ebuhleni realiseer, te 

bou. Vilakazi et al gaan dan soos volg verder (1986:29): 

It is in this sense that Shembe, like many reformers before him, was the man of the 

hour. His prophetic abilities assured the people that he was receiving guidance from a 

supernatural power - and that therefore he was leading them in the right direction. His 

arresting personality, combined with his healing powers which was more evidence of 

his supernatural backing - made it easy for people to follow him with confidence. 

Isaiah Shembe se kontak met Christelike kerke en sy bestudering van die Bybel, moes 

noodwendig tot 'n ontmoeting met Jesus Christus in sy bediening gelei het. Die vraag ontstaan 

egter hoe Shembe vir Christus verstaan het. Hoe het hy Jesus gesien? Wat was Christus vir 

hom? Wat het daartoe gelei dat daar binne die iBandla LamaNazaretha die kultus van 'n swart 

messias ontstaan en gegroei het? Wat het daartoe gelei dat Shembe die plek van Christus 

onder sy mense ingeneem het? Dit is veral die volgende argumente wat as antwoord op hierdie 

vrae aangevoer kan word: 

(1) Die feit dat Isaiah Shembe self erken het dat hy die profeet is; 

(2) Die genesingswonders wat hy verrig het; 

(3) Die behoefte onder sy mense om in 'n persoon wat wonderwerke kan verrig, te 

glo en daardie persoon as sodanig te aanbid en te vereer; 

(4) Die visioene en openbarings wat hy ontvang het en wat aangaande hom 
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oorgelewer is; 

(5) 	 Die feit dat hy self erken het dat hy die Beloofde Een (uThumekile) is wat na 

Christus sou kom; 

(6) 	 Afleidings wat gemaak kan word uit die liedereskat en ander geskrifte van die 

amaNazaretha; 

(7) 	 Die feit dat binne die Godsbegrip en die gedagtewereld van die Zoeloe, 

Christus nie die Seun van God kan wees rue, omdat 'n seun tog rue aan sy vader 

gelyk kan wees rue! 

(8) 	 Selfs rue eers Jesus Christus is deur Shembe as Middelaar tussen God en mens 

gesien rue; 

(9) 	 Dat die hoofboodskap van die Ou en Nuwe Testament, naamlikdat Jesus 

Christus gekom het om te soek en te red (deur 'n Christelike bril gesien), geen 

neerslag in die lering van Isaiah Shembe het nie; 

(10) 	 Uiteindelik het Isaiah Shembe self die middelaar geword. 

Ruimte ontbreek om bier in besonderhede op die hele aspek van messianisme te fokus. Die 

vraag is egter of dit bier om 'n sinkretistiese korrupsie van Skrifwaarhede gaan, of is dit 'n 

legitieme kontekstualisasie. Aan die einde van bierdie hoofstuk sal samevattend weer bierna 

teruggekeer word. 

Uiteraard is bier baie wat deur die Westerling raakgesien moet word. Die Christologie van die 

bistoriese kerke is grootliks deur die abstrakte benadering van die Griekse denke belnvloed. In 

van die Onatbanklike Swart Kerke word daar baie op Christus gefokus, alhoewel in die 

messiaanse bewegings gevind word dat Hy op die agtergrond geskuif word, soos in die geval 

van die amaNazaretha. Een van Afrika se grootste probleme is dat Christus aan hulle 

voorgehou is as Iemand wat net met 'n vreemde tipe kerk geassosieer word. Teen hierdie 

agtergrond kan verstaan word waarom die amaNazaretha verklaar dat hulle tot Shembe bid 

omdat Jesus die Verlosser van die witman is, terwyl Shembe hulle verlosser is. Baie het die 

Christus wat in 'n Westerse "verpakking" gekom het, verlaat, en op hulle eie middelaar begin 

konsentreer in wie die glorie van die bonatuurlike wereld skitter, wat aan hulle goed bekend 
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is en wat vir hulle en hune leefWereld betekerusvol is. Die Ou Testament met sy profete wat by 

die Iewe van hulle mense betrokke is, het meer betekerus as die abstrakte Jesus wat aan hulle 

voorgehou is. 

Terwyl in die beoordeling van die Christologie by die amaNazaretha met begrip opgetree moet 

word, is dit duidelik dat kontekstualisasie in hierdie geval te ver gegaan het. Die amaNazaretha 

het waarskynIik rue bedoel om doelbewus minagtend teenoor Christus te staan rue, maar het 

aan Hom 'n gekontekstualiseerde "gesig" gegee, die gesig van Shembe. Dit moet duidelik wees 

dat hierdie 'n onbybelse sinkretisme is wat rue aanvaar kan word rue. Vir die Christendom in 

Suid-Afiika hou dit gevaar in. Jesus Christus is die hoeksteen van sy kerk en as dit rue die geval 

is nie, is dit rue sy kerk rue, al is mense ook hoe vroom en toegewyd aan hul religie. In die 

ondersoek wat gedoen is, is elke nadruk op Jesus Christus as Verlosser en Saligmaker rue 

aDeen verwerp nie, maar duidelik en onomwonde afgewys. Daarom word daar gedoop in die 

naam van ruemand anders rue as Shembe! 

6.2.4 Die Persoon en werk van die Heilige Gees 

In lied 154 van die amaNazaretha word hulle "credo" soos volg uitgedruk: 

I believe in the Father 

and in the Holy Spirit 

and in the commuruon of saints 

ofthe Nazarites. 

Op die oog af wil dit voorkom asof die Heilige Gees, Bybels gesien, dus in hierdie kerk 'n 

prominente plek inneem, maar so eenvoudig is dit me. Die Persoon en die werk van die Heilige 

Gees in Onafhanklike Kerke, onder andere ook die amaNazaretha, het ondersoekers nog altyd 

gefassineer en besig gehou (vgl Oosthuizen 1965, 1967, 1968b, 1973, Anderson 1991 en 

Mpanza 1993). Die algemene slotsom is dat hierdie 'n uiters gekompliseerde saak is. Trouens, 

dit is een van die grootste probleme in die teologiese denke van Afrika. Die basiese probleem 

is die verwarring van die Heilige Gees met die geeste van die voorouers. 
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Veelseggend is die verduideliking wat Mpanza (1993:229-239) oor die verhouding Shembe

Heilige Gees soos dit deur die amaNazaretha verstaan word, gee. Mpanza stel dit soos volg 

(1993:235,238): 

It is important, at the very onset to explain that the name "Shembe" does not refer to 

one thing only: firstly it is the surname, secondly it is the name of the Prophet and the 

founder ofthe Nazarite faith, thirdly it is the name of the Holy Spirit as it is understood 

by the Nazarites ... It is therefore very clear that from the Nazarite view point the 

Trinity of God is complete. There is God, the Father, who introduced Himself to the 

Israelites as Jehova, there is God, the Son, who introduced Himself to the Jews as 

Jesus, and there is God, the Holy Spirit, who introduced Himself to the Prophet Isaiah 

Shembe and to the Nazarites as Shembe. 

Ook Oosthuizen (1968c:1l9-142) gee aandag aan onder andere Shembe se verkeerde 

interpretasie van die Heilige Gees anders as die in die Skrif geopenbaar. Hy wys daarop dat 

Shembe se kontak met die geeste 'n teligieus-magiese kontak is, soos hy in lied 218 aandui: 

"We come from the world that is to come." (1968c: 120). Hy gaan dan verder deur te se: 

Just as the ancestors are recalled and put into office as guardian spirits after they have 

passed away, so these prophetic and messianic figures in the nativistic movements 

continue to exert their influence on these movements after death. In this connection, 

one finds the most difficult theological problem in Africa, namely, the confusion that 

exists with regard to the ancestral spirits and the Holy Spirit. 

Die tradisionele Afrika- en dus ook die Zoeloegodsdiens, het formules, wette, reels en voor

skrifte vir die lewe, maar die basiese waarom dit gaan, is dat die mens se lewe altyd met die wil 

en wens van die geeste om jou geidentifiseer moet kan word. Alles wat die tradisionele mens 

doen, word volledig deur die geeste van die voorouers beheer. Oosthuizen (1968c: 129) maak 

in hierdie verb and 'n baie belangrike opmerking: 

The functions ofthe ancestor spirits have been transferred to the Holy Spirit, or simply 

the "Spirit", so that .. their "holy spirit" is no longer the Holy Spirit ofwhom we learn 
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in Scripture. 

Daneel (1987:260) wys ook daarop dat waar Christus deur 'n messiasfiguur (in hierdie geval 

Isaiah Shembe) vervang word, daar besit hierdie messias die "Gees" as 'n onpersoonlike krag, 

waaroor hy na willekeur beskik en aan ander kan uitdeel en so word die Gees dan die 

monopolie van die kerkleier. 

In die lzihlabelelo van Shembe word daar verbasend min na die Heilige Gees (Umoya) verwys. 

Die Heilige Gees word meestal met die persoon en werk van Isaiah Shembe self verbind. In 

hulle gebede vra die volgelinge voortdurend krag en gees en dit is Shembe wat hierdie krag en 

gees uitdeel. Hy is die middelaar tussen God en die mens. Die Umoya (Gees) is dus die gees 

van Shembe en elke lidmaat moet dit besit. In die tradisionele gemeenskap het die waarseers 

deur 'n "gees" gewerk en die amaNazaretha moet ook deur so 'n "gees" in besit geneem word. 

Dit is die gees van Shembe wat oral teenwoordig is. Deur hierdie gees vind die genesings plaas 

en ontvang lidmate lewenskrag. Die gees van die afgestorwe leier, Isaiah Shembe, word dus 

verwar en grootliks aan die Heilige Gees gelyk gestel. 

Vit gesprekke blyk dat die ondervraagdes die volgende siening oor die Heilige Gees handhaaf: 

'" Dis die onsigbare krag wat alles aan die beweeg hou; 

'" Dis 'n "instrument van Shembe" - hy bewerk sy wonders deur die Heilige Gees; 

'" Dis die "stem" van God; 

Dis die krag waardeur tot Shembe gebid word; '" 
Dis die bewegende faktor in die kerk; '" 
Om hierdie krag (umoya) te kan ontvang, moet gedans word; '" 

'" Dis die krag wat eenheid tussen Shembe en sy volgelinge bring. 

Dit is van die grootste belang dat verder op 'n baie belangrike aspek gewys word. In die 

Westerse denke met sy rasionalisme, het die plek, die betekenis en belewing van die Gees op 

die agtergrond geraak. Vir die swartman wat met die Christendom in aanraking gekom het, het 

dit probleme gebring. In sy leefwereld, waar kontak met en die invloed van die geesteswereld 

 
 
 



217 


so 'n sterk en bepalende invloed op hom uitoefen, het sinkretisme die oplossing om binne die 

Christendom in hierdie geesteswereld gelukkig te kan wees, kom bied. Hierdie feit sal nooit 

uit die oog verloor mag word nie. 

Die sekondere klem wat in die historiese kerke op die Persoon en werk van die Heilige Gees 

geplaas is, nieteenstaande die invloed van die pietisme en puritanisme, het deeglik sy invloed 

onder die mense van Afrika en dus ook die amaNazaretha laat geld. 

Wat duidelik is, is dat die Heilige Gees by die amaNazaretha hoofsaaldik net ten opsigte van 

Shembe gesien word. Daar is geen sprake van die Heilige Gees as deel van die Skriftuurlike 

Triniteit nie. Gedurig word daar in die liedere na amandla ofumoya, met ander woorde, vitale 

krag gevra. Die werk van die Heilige Gees in die wedergeboorte, bekering, en heiligmaking in 

die besonder, is nie deel van die amaNazaretha se verwysingsraamwerk nie. Heiligheid is ook 

glad nie 'n voorvereiste vir ontvangs van die Heilige Gees nie, inteendeel, die grootste vereiste 

is beswyming, ekstase en danse - maar dan is dit nie die Gees wat ontvang word nie, maar die 

umoya van Shembe!. Ook in hierdie opsig moet dit dus duidelik wees dat hierdie stuk on

Skriftuurlike sinkretisme is en dat kontekstualisasie in hierdie geval ook buite die Skriftuurlike 

grense beweeg het. 

6.2.5 Die voorouers 

Voorouers is 'n baie belangrike aspek in die religieuse lewe van die amaNazaretha. Die 

tradisionele Zoeloe het hom altyd met magte wat die naaste aan hom is, wat hom kan help, 

besig gehou. Daarom is Unkulunkulu op die agtergrond en die voorouergeeste op die 

voorgrond. Die groot vraag hier is wat Isaiah Shembe se houding in hierdie verband was. Hoe 

het hy die voorvadergeeste gesien? 

Dit is ook belangrik om te let op wat Oosthuizen in hierdie verb and se (by Hexham 

1994 : xxxviii) : 

Although the outward resistance to Christianity may have been weak, the Umwelt 
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( environment) and the magical world view are so strong that theological obstacles 

prevailed in the innermost beings of many Zulus when they became Christians. Isaiah 

Shembe attempted to overcome this tension by making what is basic in the Zulu world 

view the determining factor in religious living. Therefore, when the amaNazaretha 

confess their faith "in the holy congregation of the amaNazaretha, and the fellowship 

ofthe saints ofNazareth" (hymn 73: 1), they have in mind the living and the dead, the 

ancestors, or those who have passed away. 

Sundkler (1961 :289) sluit hierby aan as hy die volgende belangrike stelling maak: 

In his creed, there is no longer a place for the pale White Christ His place has been 

usurped by somebody else. In this case, as elsewhere, the refusal to accept the White 

Christ, leads men back to the ancestors ... 

Isaiah Shembe het sy volgelinge dus geleer om die voorvadergeeste in ere te hou en as deel 

van die gemeenskap van die heiliges te erken. Die vraag is egter of hy hulle ook as middelaars 

gesien het. Het hy ook offers aan hulle gebring om hulle goedgesindheid te wen? Watter 

boodskap het hy hieroor aan sy volgelinge oorgedra? Vit navorsing wat gedoen is (onder 

andere deur Kitshoff 1996a: 23-35) kan die volgende afleidings gemaak word: 

(a) Dat Isaiah Shembe die voorvadergeeste nie as middelaars gesien het nie; 

(b) Wat die voorvadergeeste en selfs engele nie kan regkry nie, het Shembe kom 

doen; 

(c) Shembe het duidelik in sy lering van enige aanbidding of verering van die 

voorouergeeste as middelaars weggebly; 

(d) Hy het nie die voorouergeeste as bewerkers van teespoed gesien nie, hy het nie 

aan hulle offers gebring nie en ook nie sy volgelinge geleer om dit te doen nie; 

(e) Hy het nie geleer dat die voorouergeeste deur middel van drome met die lewen

des kommunikeer nie; 

(f) AI glo hy dat die voorouergeeste nie by die alledaagse lewe van die mens 

betrokke is nie, glo Shembe t6g dat die gestorwe Zoeloekonings die geskiede
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nis van die Zoeloevolk belnvloed het. 

In die lig van bogenoemde is die gevolgtrekking dat Isaiah Shembe die voorouergeeste erken 

en geeer het, maar nie die tradisionele beskouinge oor en handelinge aan die voorouers gedeel 

het nie. Oit beteken nie dat daar geen besondere verhouding tot en rituele handeling ten opsigte 

van die voorouers bestaan rue. Inteendeel, uit gesprekke en literatuur blyk dit duidelik dat 

voorouergeeste in hierdie kerk steeds 'n besondere rol speel. Vrae wat in hierdie verband gestel 

is, het onder andere die volgende antwoorde tot gevolg gehad: 

* 	"Hulle (voorouers) word in die seremonies genader, omdat ons in tye van siekte 

van hulle afhankJik is"; 

* 	"Oit is ons gebruik en ons kerk moedig ons tradisionele gebruike aan"; 

* 	"Ons nader tot hulle, omdat ons nie met God kan praat nie"; 

* 	"Ons bied offerandes aan die voorouergeeste om hulle hiermee goedgunstig te 

stem". 

As begronding vir die belangrikheid van die voorouergeeste en die noodsaakJikheid van 'n 

gesonde verhouding met hulle, word na onder andere Eks 3:6, asook Moses en Elia se 

verskyning op die berg van verheerliking in Matt 17:3, Mark 9:4 en Luk 9:30 verwys. Baie het 

genoem dat in die geval van probleme, Shembe hulle selfs sal versoek om huis toe te gaan en 

tot die voorouergeeste te bid en die saak eers met hulle uit te maak. Umfundisi Mngomezulu 

het aan die navorser die vertrek langs sy huis getoon waar hy gereeld bid, onder andere ook 

tot die voorouergeeste. Hulle moet gelukkig gehou word, want tydens siekte of ander 

beproewings is mense van hulle afhankJik. Oie tradisionele gebruike met betrekking tot die 

amadJozi word dan ook sterk aangemoedig. Passiewe voorouergeeste is vir die amaNazaretha 

ondenkbaar. 

Hoe moet vanuit 'n Christelike gesigspunt hieroor geoordeel word? Oat hierdie duidelik 'n 

vorm van sinkretisme is, is gewis. Christene het ook gelowige voorouers wat belangrik is en 

wie se nagedagtenis geeer word. Behalwe in Rooms Katolieke kringe, glo die Westerse 
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Christen dat gelowige voorouers lewend en bewustelik in die hiemamaals verkeer, maar dat 

kontak met hulle en hulle intrede vir geliefdes op aarde buite die lering van die Skrifval. Hulle 

kan dus nie in emge verhouding as middelaars staan of optree me. By die Westerse 

Christendom is daar dus geen sprake van "aanbidding" van die voorouers me, maar hoogstens 

van "herinnering en eerbiediging". Aan die ander kant kan die groot behoefte in Afrika om 

voorouers te vereer me maar net gelgnoreer word me. 

Die vraag ontstaan of die houding teenoor die voorouers soos dit by die amaNazaretha 

voorkom, verwerp moet word. In soverre die voorouers se nagedagtems erken en eerbiedig 

word, moet dit as positief erken en waardeer word. Binne 'n wereld wat met kragte en geeste 

gevul is, soek die Afrikaan en dus ook die amaNazaretha na vervulling, vrede, geluk en 

harmonie. Teen bierdie agtergrond moet sy optrede verstaan word - dis soos hy is en optree. 

Die Westerling sal biermee moet vrede maak en ophou om daarvan as "aanbidding" te praat. 

Die vooroordele jeens die hele kwessie van voorouerverering moet gerelativeer word. Moet 

daar me eerder waardering bestaan vir die Afrikaan se behoefte aan 'n eie "teologie" oor die 

voorouers nie en moet hulle me eerder positiefin bierdie verband gehelp word me? Moontlik 

kan 'n bepaalde ritueel waarmee uitdrukking aan die swartman se diepe behoefte om met sy 

voorouers saam te leef, gegee kan word, hiertoe bydra. Terselfdertyd kan die voorouers 

biermee in 'n nuwe lig gestel word, naamlik dat hulle 'n lewende deel het aan die lewe na die 

dood en biermee saam kan nuwe konsepte oor tyd en die toekoms by hulle tuisgebring word. 

Dat bier vir die Christelike kerk 'n groot uitdaging, opvoedingstaak en begeleidingsfunksie is, 

is gewis. Dit is 'n aspek wat deegliker navorsing vereis. 

6.2.6 Eskatologie en die betekenis van EkuphakamenilEbuhleni 

Kort na die stigting van die iBandla LamaNazaretha in 1910, het Shembe 'n plek noord van 

Durban as sy hoofkwartier gekies en dit Ekuphakamem genoem (later het hulle na Ebuhlem 

verskuif). Jaarliks in Julie stroom lidmate van bierdie kerk in hul duisendtalle hierheen VIr 

feesvieringe in hul tradisionele wit drag. 

Shembe se eskatologie en die betekems van Ekuphakameni en Ebuhlem kan net begryp word 
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as dit teen die agtergrond van die tydsbegrip van die tradisionele Zoeloe beoordeel word. Selfs 

vandag nog het dit 'n invloed op die denke en mentaliteit van die swartman. Dit is veral Mbiti 

wat in hierdie opsig waardevolle gegewens verstrek (1969: 15v). 

Hy wys daarop dat die Afukaan tradisioneel 'n baie swak toekomsverwagting het. Van primere 

belang is die bier en die nou, dit wat nou hier ervaar word. Die swak toekomsverwagting bring 

mee dat daar dikwels weinig van sinvolle toekomsbeplanning teregkom. Die mens leef net vir 

die oomblik en die toekoms sal eers betekenis kry as dit aangebreek en "nou" geword het. Die 

hede het slegs betekenis in soverre dit deur die verlede bepaal en gemotiveer is. Wanneer die 

verlossingsboodskap nie aan die hier en die nou voldoen nie, het dit vir die Afiikaan geen 

betekenis nie. Daar is dus by hom 'n intense verlange na 'n verstaanbare openbaring hier en 

nou, 'n begeerte om in die hede van die bose verlos te word en geluk en voorspoed te geniet. 

Dit is dus te verstane dat toe die eerste sendelinge hulle verskyning gemaak en van toekomstige 

dinge en verlossing uit nood begin vertel en preek het en wat mettertyd nie gerealiseer het nie, 

dit die Zoeloe ontnugter gelaat het. Daneel (1987:264) wys byvoorbeeld op die volgende: 

Inasmuch as salvation cannot be seen and experienced in the immediate present, it was 

meaningless. The disillusionment which attended the unfulfilled future promises, such 

as the delay in the second coming, and the apparent absence of salvation from the daily 

acculturative and political dilemma of the Black man could only intensify these 

longings. 

Na aanleiding hiervan is dit dan ook geen verrassing dat die profeet of swart messias, in 

antwoord op die behoeftes en begeertes van sy volgelinge, 'n "kolonie" volgens Sion/Jerusalem 

van die Bybel gestig het nie. Te midde van die verbrokkelende stamtradisies, die veranderende 

sosiale strukture wat deur kontak met die Westerse wereld veroorsaak is, asook die frustrasies 

en onsekerheid wat daarmee gepaard gegaan het, het die leier van die amaNazaretha sy plek 

as koning, profeet, messias, ja, selfs as God, op Ekuphakameni en later Ebuhleni ingeneem. 

Bier het die volgelinge wat deur beproewings gaan die voorreg om voor hulle Inkosi te staan. 
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Isaiah Shembe het die koninkryksgedagte as vanselfsprekend aanvaar en hiervan is 

Ekuphakameni en Ebuhleni die sent rum en middelpunt. Bierdie aardse "Nuwe Jerusalem" 

funksioneer as toevlugsoord. Bier heers vrede en geluk en vind siekes genesing en bedreigdes 

verlossing van towery en vyandige rnagte. Dit is vir die Afrikaan die plek waar God homself 

aan die swartman openbaar. Hier het Shembe die "Immanuel - God met ons", vir die 

amaNazaretha geword, want waar hy woon, daar word God se teenwoordigheid ervaar en 

gebeur daar wonders en tekens. Hy is die draer van die hede en die toekomstige en aangesien 

hy aIle mag het, is daar nie meer spanning tussen die hede en die toekoms nie (Oosthuizen 

1977:300). Die skouspelagtige is van besondere belang. Hierdie is by uitstek 'n theologia 

gloria en vir 'n theologia crocis is daar nie plek nie. Trouens, 'n swakke God wat moes Iy en 

deur ander gesmaad is, is 'n verleentheid vir iemand wat in die Almagtige God gIo! 

Shembe se teologie oor die opstanding het ook 'n bepalende invioed op sy eskatologie (vgI 

Oosthuizen 1967: 131). In die tradisionele Zoeloegodsdiens word daar nie na 'n komende 

koninkryk verwys nie - dit is reeds hier, in die hede, vandag. Die Bybeise aksent op 

toekomstige dinge, het Shembe se siening van die hede nie bevredig nie. Vir hom was die 

koninkryk reeds aanwesig. Vir die Zoeloe het die koninkryk van God kIaar gekom en was die 

Messias reeds daar. Vir Shembe het die dooies kIaar opgestaan en was daar 'n Iewende kontak 

tussen die lewendes en diegene in die geesteswereld. 

Volgens Oosthuizen (1967:133) is dit Shembe wat die opstanding uit die dood bewerkstellig. 

Hy stel dit so: "Shembe grants resurrection and does not accept the power of the resurrection 

in Jesus Christ." 

In lzihlabelelo 206 roep hy al sy "kinders" na hom toe met die versekering dat hy oor die mag 

beskik om hulle teen die dood te beskerm: 

The way of the grave 

which was suited to you 

let it be travelled by me, my child, 

that you may live. 
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Die "gelokaliseerde" Opperwese kan egter net werklik in EkuphakamenilEbuhleni, die stad van 

God, aanbid word. God het die reg om te bepaal waar die hemel, die aarde en al die geslagte 

Hom mag aanbid en volgens /zih/abeJeJo 164 het God op Ekuphakameni besluit, die stad waar 

engele die wag hou (Izl. 155), waar die son en die maan nie skyn nie, maar waar slegs 

Simakade (die Ewige) die son is (Izl. 164). Ons het hier klaarblyklik 'n verwysing na 

Openbaring 22:5. In Ekuphakameni staan die boom van die lewe, genoem "that tree which is 

inside the city" (lzl. 186), en wat insgelyks op 'n verwysing na Openbaring 22:2 dui. In hierdie 

stad is Shembe die lewegewende faktor. 

Vir Shembe het Ekuphakameni die Nuwe Jerusalem van Openbaring 21 geword. Op 

Ekuphakameni het die hemel vir die Zoeloes op aarde neergedaal. Ekuphakameni is die hemel. 

Oosthuizen stel dit soos volg (1967: 138v): 

Shembe at Ekuphakameni is the anointer par excellence. Ekuphakameni is the place 

where there are springs of the water oflife lasting for ever, and all are invited to drink 

from these springs. Shembe is the personified name ofJehova, His manifestation also 

known as the Nkosi ofEkuphakameni; the only mediator between heaven and earth 

who has not only drawn all the generations of heaven to Ekuphakameni, but is in fact 

for the Nazarites the central figure of this world. 

Ekuphakameni is die hemel. Van hierdie "hemel" dra Shembe die sleutels en net hy kan die 

"hek" oopsluit. Hierdie siening is vandag ook na Ebuhleni oorgedra. Elkeen wat in bierdie 

hemel skuiling soek, sal hier beskenning teen rassedis-kriminasie, siektes, towery en gevoelens 

van onveiligheid vind. 

Vir die gereformeerde leer het die eskatologie net een sentrale brandpunt, en dit is die 

wederkoms van Jesus Christus. Dit is egter juis bierdie toekomsverwagting wat die mens tot 

'n aktiewe betrokkenheid by die verwerkliking van die nuwe in die hede moet aanspoor. Dis 

'n werklikheid waaraan reeds bier en nou gestalte gegee moet word. Nooit moet die toekoms 

in die hede vasgevries word en die mens so optree asofhy besig is om sy nuwe hemel en nuwe 

aarde hier op aarde te bou en te vestig me. Van 'n eskatologie in Bybelse sin is daar dus by die 
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amaNazaretha geen sprake nie. Alles sentreer om die kerkleier wat hier in hulle aardse 

toevlugsoord die bewerker van alles wat geluk en vrede bring, geword het. Die verste grense 

van hul horison is die wens om eendag net 'n goeie voorouergees te wees. 

Die behoefte aan 'n gerealiseerde eskatologie hier en nou, is iets wat uit Westerse oogpunt 

waardeer moet word en daarmee saam ook die verlange om hier en nou uitdrukking aan 'n 

diepliggende gemeenskapsgevoel te gee. 

'n Beoordeling van die betekenis van EkuphakamenilEbuhleni hang dus ten nouste saam met 

die posisie wat Shembe as kerkleier inneem. Wanneer die kerkleier Christus as Middelaar 

verdring, vertoon hierdie "heiligdomme" tekens van die situasie. Die leier se teenwoordigheid 

gee karakter aan die plek. Dit open die deur vir sinkretistiese elemente. 

6.2.7 Profetisme 

Die pro fete-amp het teen die einde van die derde eeu na Christus uit die gevestigde kerke 

verdwyn. Die aanleiding daartoe was die optrede van die pro fete self Hulle prediking was baie 

ekstaties, hulle het geglo dat die tweede koms van Christus baie naby was en die tyd van die 

"Gees" nou aangebreek het. Dit het heelwat woelinge tot gevolg gehad en het daartoe gelei dat 

in die gevestigde kerke met hierdie amp weggedoen is. 

Een van die besondere kenmerke van die Onafhanklike Swart Kerke en dus ook die 

amaNazaretha, is die invoering van hierdie amp. Hierdie profete is nog die van die Ou en nog 

die van die Nuwe Testament en is In nuwe amp wat in die kerk ingevoer is. Hulle sluit by die 

Bybelse profete aan, veral by die profete van die tradisionele godsdiens en kultuur. Al is al die 

profete nie leiers in die kerk nie, is hulle nogtans van groot belang vir die welsyn van die kerk. 

In die amaNazaretha is die profeet (Shembe) die persoon waarheen die volgelinge vir "pasto

rale" hulp en leiding oor velerlei aangeleenthede stroom. 

 
 
 



225 


Die woord prophetes wat in die Bybel vir profeet gebruik word, het 'n dubbele betekenis, 

naamlik om te proklameer en in die toekoms te kan sien. Deur die eeue was daar altyd 'n 

besondere verhouding tussen die profeet en sy opperwese. By wyse van besondere openbaringe 

en gesigte en deur te luister, het die profete die wil en wense van die metafisiese kragte 

verstaan. Dit is ook die geval in die tradisionele samelewing van die swartman waar die profeet 

in die persoon van die medisyneman (herbalist) en die waarseer (diviner=isangoma) 'n spesiale 

verhouding met die metafisiese kragte het. 

Isaiah Shembe tel ongetwyfeld onder die mees prominente van alle Zoeloe-profete en dit is 

geen wonder dat hy deur sy mense as heilig beskou word nie. Die profeet word vir hulle die 

Swart Christus en dit is as gevolg hiervan dat hy so 'n geweldige aansien onder sy volgelinge 

ontwikkel het. 

Of die profetiese roeping nou langs die weg van drome, deur weerlig, of visioene tot hom 

gekom het, die roeping is altyd as komende van die Heilige Gees gesien. Dit is immers die basis 

van die profeet se roeping, werk en "gesag" in die kerk: die beginsel waarvolgens 'n "ontluiken

de" profeet in die ligkring tree as 'n man van God wat met die Heilige Gees gevul is. 

Om werklik as 'n profeet bestempel te word, volgens Sundkler, moet die profeet 'n geneser 

wees. Dit is volgens hom 'n onontbeerlike vereiste. Hieraan het Isaiah Shembe in alle opsigte 

voldoen. 

In sy optrede was Isaiah Shembe en sy opvolgers ware profete. Oral waar hulle gekom het, het 

hulle die Woord verkondig, siekes genees, wonders verrig en hul volgelinge tot gehoorsaam

heid aan hulle God opgeroep. 

Isaiah Shembe en sy opvolgers was nie net vas oortuig van hulle roeping as profete nie, maar 

hulle het hierdie roeping ook aanvaar. Die persepsie wat hulle van hulself gehad het, was dat 

hulle na die swartmense gestuur is net soos wat Mohammed na die Arabiere en Christus na die 

witmense gestuur is. Teen hierdie agtergrond het hulle hul roeping as profete uitgeleef. 
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Profutisme by die amaNazaretha hang ten nouste met die messiaanse posisie van Shembe saam 

waarna alreeds in die voorgaande paragrawe verwys is. In die tradisionele Zoeloekultuur het 

die geestelike welsyn van die gemeenskap gewentel rondom die persoon van die isangoma. 

Voortdurende bedreiging waaraan die gemeenskap uit die onsigbare, negatiewe en kwaad

wiUige geesteswereld blootgestel was, het die bystand en taak van die isangoma baie belangrik 

gemaak In die geval van Shembe as profeet spreek sinkretistiese trekke vir sigself, veral uit die 

volgende aanhaling van Oosthuizen (I968b :15): 

He (isangoma) counteracts evil forces, especially those that cause disease, and he fights 

his way through the magical world and its dangers and attacks it right at the centre. The 

isangoma in the African society is thus in a sense a saviour and messiah. Isaiah Shembe 

has also developed out of this type of seer, mediator, healer, and prophet inspired by 

the spirit, while magic plays its role through the holy water, his staff, and the holy place 

itself 

Shembe het egter me van (tradisionele) magiese middels gebruik gemaak me. 

6.2.8 Genesingspraktyke 

Alvorens dit onder die loep geneem word, is dit van belang om net kortliks daarop te let hoe 

die Zoeloe siekte sien en ervaar. Vir die Zoeloe is die totale werklikheid om hom met mistieke 

krag gevuL Vir hom is daar 'n baie noue verband tussen medisyne, magie en religie. Hierdie drie 

aspekte is in vele opsigte ten nouste met mekaar ineengestrengel. 

In die behandeling van siektes speel kragdokters 'n belangrike rol en word daar in die tradi

sionele omstandighede na hulle vir hulp en genesing opgesien. Hier speel die isangoma 'n groot 

rol, maar dit is veral die inyanga ofdie medisyneman waarop hier gefokus word. Hulle is spe

sialiste wat veral kundig is in die gebruik van medisyne wat van plant- en diereprodukte 

gemaak word (Crafford 1996a: 17 v). Hulle het met die genesing van siektes en die beskerming 

van mense teen towery en rampe te doen. In die uitvoering van hul taak leun hulle swaar op 

die raad en wysheid van die voorouergeeste wat aan hulle die krag en geheimenisse van 
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medisyne moet openbaar. Medisyne word volgens vaste rituele gebruike voorberei en kan 

siektes genees, maar kan ook gevaarlike kragte en towenaars van In mens se lyf afhou. 

In die iBandla LamaNazaretha is die funksies van kragdokters en by name die inyanga deur 

profete ofdie kerkleiers oorgeneem. Volgens huHe is die Bybel teen die gebruik van medisyne 

gekant (Sundkler 1961 :226). Shembe het sy volgelinge verbied om enige medisynes te gebruik. 

Gebed vir siekes is nie net In besondere kenmerk van die amaNazaretha rue, dit is die belang

rikste kenmerk van die kerk en sy leier. Nog 'n baie belangrike aspek ofkenmerk van Isaiah 

Shembe se lewe en iets wat grootliks daartoe bygedra het dat hy deur sy volgelinge as 'n 

heilige of sakrale figuur gesien is, is die wonders wat hy verrig en die genesingskrag wat in en 

deur hom werksaam was. Een van die grootste aantrekkingskragte in die amaNazaretha is dat 

Shembe In geneser ("healer") is. Lees 'n mens die mondelinge tradisies van die amaNazaretha, 

blyk dit duidelik dat Isaiah Shembe van sy vroegste kindeIjare af van die genesende krag van 

God en die noodsaaklikheid om voorbidding vir siekes in die gemeenskap te doen, bewus 

geraak het. As jong seun is hy self by verskeie geleenthede genees en op die nood van die 

mense waarheen hy glo God hom gestuur het, gewys. 

As iemand wat rue in die mediese wetenskap en sy genesingspraktyke onderle is rue, sal die 

genesingswerk van Shembe altyd In misterie bly. Baie mense het na hom toe gekom, nie om 

lidmate van sy kerk te word nie, maar om genesing vir die een ofander siekte ofgebrek te vind. 

Dit was Isaiah Shembe se genesingswonders wat sy volgelinge "Uyingcwele!" (U is Heilig!) 

laat uitroep het, oral waar hulle hom gesien het. 

Dis nodig om op 'n ander be]angrike aspek te fokus. Sundkler (1961 :220) wys op die volgen

de: 

While the Roman Church is an Institute of Grace through its sacraments, and the 

Protestant Church in Africa appears as an Institute of the Word through teaching and 

preaching, the Independent Church is an Institute of healing. The Healing Message is 
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the pivot of all church activity. This is not a church, it is a hospital', one prophet told 

his congregation. The usual answer to the question why a person has joined the church 

is: 'I was ill. They prayed for me. Now I am well'. 

Aan die begin van sy bediening het Isaiah Shembe mense deur die oplegging van hande genees, 

of deur middel van 'n staf of kort kierie waarmee hy die siekes aangeraak het, maar later het 

hy bloot sy vinger na die sieke uitgesteek of skerp gefluit (Roberts 1936: 110). 

Die hele genesingsaangeleentheid het In baie besliste verb and met die leierskapskwessie 

(Sundkler 1961:237). Geloofsgenesing onder die Zoeloes hang ten nouste met die 

persoonlikheid van die kerkleier of profeet saam. Sy hoedanigheid as geneser gee aan hom die 

grootste geleentheid om homself aan sy volgelinge as 'n gelnspireerde profeet te openbaar. Ten 

spyte van sy intellektuele tekortkomings word hy hierdeur die geleentheid gebied om homself 

goed onder sy mense te handhaaf 

Dit is ook nodig om kortliks op die verskil tussen die genesingswerk van die kerkleier en die 

van die tradisionele dokters te wys. In die geval van die kerkleier word sy genesingswerk deur 

die staf wat hy dra, die kleed wat hy aan het, "heilige" water wat gebruik word en die 

besondere krag wat van hom uitgaan as hy 'n sieke aanraak, gekenmerk. In die geval van die 

tradisionele dokters maak hulle van kruie en 'n wye verskeidenheid middels gebruik. 

Die genesingswerk van Shembe hang ook ten nouste met die detfikasie van hom as persoon 

saam. Die omvang van die verering en aanbidding wat hy net as gevolg van sy genesingswerk 

geniet, is verstommend. In gesprekke met volgelinge, is duidelik melding gemaak van 

buitengewone wonders wat so plaasgevind het. Dit is 'n sinkretistiese vermenging van die 

tradisionele funksies van isangoma en inyanga met die profete-amp van die Bybel. Die 

tradisionele beskouing van siekte en die oorsake daarvan, leef steeds voort en daar is weinig 

ofgeen sprake van 'n Bybelse beskouing of perspektief in hierdie verband nie. 

Tog is alles hiermee nie gese nie, want ook in hierdie opsig loop ons gevaar om die praktyk van 
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genesing in die trarusionele kultuur vanuit Westerse perspektief te veroordeel. Oat daar binne 

hUlle lewens- en wereldbeskouing behoefte is om siekte en die genesing daarvan so te hanteer, 

moet gerespekteer word. Oat rut 'n wesenlike vraagstuk is, onder andere die erkenning wat uit 

mediese kringe aan tradisionele genesers verleen behoort te word, is gewis. Wanneer hierdie 

praktyk egter met onbybelse inhoude gevul word, sal die Christen sy getuienis helder moet laat 

hoor. 

6.2.9 Liturgiek en rituele handelinge 

Oie Zoeloegodsdiens word in die rituele handelinge, eerder as in dogma uitgedruk (vgl 

Hexham 1994:xxxii). Daarom is sulke rituele handelinge noukeurig uitgewerk, byvoorbeeld 

die gebeure elke Januarie op die heilige berg Nhlangakazi. 

Wat die liturgie en die rituele betref, se Daneel (1987: 273) onder andere die volgende: 

In this sphere the Independent Churches manifest a variety, originality and flexibility 

that can teach the historical churches much. Their adaptation to the indigenous 

approach includes dramatic, emotional, repetitive and mobile dancing~ a form of 

religious expression which is consistently spontaneous and hence authentic. As in the 

traditional cult, the ritual contains certain guidelines, but within this context there is 

plenty of scope for variation and improvisation. 

Isaiah Shembe het hierdie variasie en inheemsheid ook in sy ekklesiologie en liturgie ingedra 

en die volgende word kortliks belig. 

6.2.9.1 Sang en dans 

Vir rue amaNazaretha is sang en dans 'n emstige en baie belangrike aangeleentheid. Trouens, 

dit vorm een van die kenmerkendste eienskappe van die kerk. Oit is nie net 'n vorm van sosiale 

dans nie, maar het 'n religieuse oogmerk, naamlik aanbidding. Aanbidding en lofprysing het 

'n baie duidelike en unieke aard in die iBandla lamaNazaretha. nit weerklink in die liedere wat 
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tydens die jaarlikse groot feeste gesing word asook tydens doopdienste, die was van die voete 

en die nagmaalsviering. 

Deur middel van dans en sang word kontak met die bonatuurlike wereld gemaak. Met die groot 

luliefees kom die volgelinge in hulle duisende byeen en vorm sang en dans die hoofelement, 

omdat Shembe dan ook teenwoordig is. Deur dans word die skeiding tussen liggaam en siel uit 

die weg geruim en met die bonatuurlike geskakeL Tydens die byeenkoms in Ladysmith is daar 

vir bykans driekwart van die diens uit die lzihlabelelo gesing en het dit sonder uitsondering 

rondom die verheerliking van Shembe gewenteL 

6.2.9.2 Doop 

Een van die belangrikste kenmerke van Shembe se "teologie" en in 'n sekere sin waarskynlik 

die sentrale gedagte daarvan, is dat dit om die idee van die verbondsgedagte sentreer (vgl ook 

Vilakazi et al 1986:73). God het 'n persoon, Shembe, gekies en met hom 'n verbond gesluit 

waarvan die heilige trom (umphongolo wesivumelwane) die simbool is. Deur hierdie verbond 

het God aan Shembe die versekering gegee dat Hy hom en sy volgelinge sal beskerm en het die 

volgelinge van Shembe hierdeur tot die besef gekom dat Shembe bonatuurlik is en uit 

bonatuurlike oord sy krag en mag ontvang het. Vir die begrip van die doop by die ama

Nazaretha is dit van baie groot belang. 

Dit was veral sy eie doop en die kontak wat Isaiah Shembe met William Leshega se African 

Baptist Church gehad het, wat hierdie sakrament vir hom In belangrike saak gemaak het. Reeds 

vroeg in sy "bediening" het hy rondgegaan en volwassenes deur onderdompeling gedoop. 

Oosthuizen (1989b), het die sakrament van die doop by die Onafhanklike Swart Kerke 

breedvoerig toegelig. Hy wys daarop dat die groot groei in die onafhanklike kerke met die 

interpretasie van die doop as wyse IIof obtaining grace and numinous power" verband hou ( 

: 139). Die doop vind meer gereeld as die nagmaal plaas. 

In die iBandla lamaNazaretha is die doop 'n reinigingsrite. Volwassedoop in die naam van 
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Shembe word beoefen en geskied in lopende water, soos 'n rivier. 'n Mens moet gedoop word 

om 'n lidmaat van die kerk te word. 

6.2.9.3 Nagmaal 

Nagmaal word in die amaNazaretha bedien, maar dit word pertinent en ferm gestel dat dit 'n 

geheim is en hulle onder geen omstandighede met ander bespreek mag word me. Water in plaas 

van wyn word gebruik {Hexham (l994:xxxvi). Die water word by 'n spesifieke plek, deur 

spesifieke persone wat spesiaal vir hierdie doel aangewys is, gehaal. Die water simboliseer me 

soseer die soendood van Christus me, maar dui eerder op lewenskrag en genesing. Shembe 

beloof die ewige lewe aan almal wat aan die nagmaal deelneem. Melding is gemaak van 'n 

voetwassing wat voor die gebruik van die nagmaal plaasvind. Ongesuurde brood word gebruik. 

Die nagmaal is ook (in hulle opinie) agv Jesus se instelling wat saans was. Dit word in die aand, 

klaarblyklik om middernag, ook as herinnering aan die "nocturnal meetings of the traditional 

Zulu cults" gevier (Hexham 1994:xxxvi). 

6.2.9.4 Ander rituele 

Wat die rituele handelinge verder betref, kan op die volgende gewys word (vgl ook Vilakazi 

et al 1986:80 v): 

* 	Hulle aanbid sonder skoene. Dit is in navolging van Moses se ontmoeting met God by 

die doringbos en die opdrag dat hy sy skoene moet uittrek omdat die grond waarop hy 

staan heilige grond is; 

* Die Shembe'iete is almal ongeskeer, na aanleiding van Num 6:5 en Lev 19:27. Om jou 

hare ofjou baard afte skeer, is omjouselfritueel ongeskik en daarom ook onaanvaar

baar vir Shembe as een van sy kinders te maak; 

* 	Shembe het die besnydenis vir mans ook weer as 'n reel vir die amaNazaretha ingestel, 

nadat dit deur Shaka afgestel is. 
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6.2.9.5 Beoordeling 

Soos gemeld is dit die neiging om Christelike en Zoeloe-elemente in rituele handelinge met 

mekaar te vermeng. Die kerkleier se posisie as koning is 'n voorbeeld hiervan. Gedurende In 

diens wat deur Shembe gelei is, was dit nie hy wat die aanwesiges toegespreek het soos in In 

Christelik Westerse kerk die gebruik is nie. 'n "Tolk" het die aanwesiges meegedeel wat die 

"koning" se. Shembe het in sy tipiese lae stem met sy "tolk" gepraat soos een wat instruksies 

gee en die "tolk" het die boodskap dan na die aanwesiges herleL 

Enkele opmerkings oor die sinkretistiese verbondsbeskouing by die amaNazaretha verdi en 

vermelding. Vanuit die gereformeerde teologie is die verbond die vaste struktuur van God se 

omgang met die skepping (Heyns 1978:200v). Soos daar een God, een verkiesing, een Midde

laar, een Heiligmaker en een geloofsvolk is, so is daar ook net een verbond. Hierdie verbond 

is inklusief, dit wil se, ongeveer aile aspekte van God se handelinge met die mens kom binne 

die gesigsveld wanneer oor die verbond gehandel word. Die verbond gee die matelose dimensie 

aan van die diepte van God se wysheid, lief de, lankmoedigheid en trou. Van hierdie verbond 

is Jesus Christus die sentrum. In Hom het God sy liefde geopenbaar en al sy beloftes veranker. 

As herinnering aan hierdie verbond is die sakrament van die doop en die nagrnaal gegee. 

Daarom is die verbondsbeskouing wat by die amaNazaretha gevind word, onbybe1s en 

sinkretisties. Nie God nie, maar Shembe staan sentraal in hulle verbond en hierdie sinkretisme 

tas die essensie en identiteit van die Bybelboodskap in sy wese aan. 

Die amaNazaretha het nuwe vorms van liturgie en belewenisse geskep waarin die klem op 

aktiewe interaksie en betrokkenheid val. Dit beklemtoon die unieke behoeftes van die 

swartman. Daar is iets anders in hulle wat uitgeleef moet word wat Westerse liturgiee nie altyd 

raaksien en waardeer nie. 

Hier word groter ruimte vir emosie en gevoel ge1aat. Daar is ruimte vir groter spontanelteit 

en minder formalisme. Die groot rol van sang en danse, so eie aan die Afiikaan, moet waardeer 

word. Dit is die geleentheid tot uitlewing. AI hierdie aspekte moet aangeprys word en die 
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Westerling kan baie by hulle leer. Hierdie vorms van sinkretisme kan dus nie sonder meer 

verwerp word nie. 

6.2.10 Poligamie 

Shembe het 'n baie sterk stand punt teen voorhuwelikse geslagsgemeenskap ingeneem. Daar 

is baie sterk teen volgelinge opgetree wat hulle hieraan skuldig sou maak. Die vraag is egter 

waarom hy aan die ander kant weer poligamie toegelaat het. Vilakazi et al (1986:32) wys op 

die volgende: 

The answer to this question is that there is no necessary correlation between pre-marital 

sexual intercourse and polygamy. The former is an activity engaged in by people for 

sexual gratification, while the latter, among the Zulus, is not a sexual arrangement at 

all, but a form ofmarriage. 

Blykbaar het Shembe vanuit die Ou Testament regverdiging vir die praktyk van poligamie 

gevind. Vdakazi et al (1986:33) wys ook op die moontlikheid dat Shembe, geniale persoon en 

strateeg wat hy was, die wenslikheid om nie te veel offers van sy mense te verwag nie, ingesien 

het. Hy het alreeds van hulle verwag om voorhuwelikse verkeer afte Ie, sowel as dat hulle hulle 

van die drink van bier moet weerhou - albei baie gesogte praktyke onder die Zoeloes. Om nog 

meer beperkings op hulle te plaas sou te veel gevra wees, en daarom het hy poligamie 

toegelaat. 

Dis uiters moeilik om te argumenteer dat die Ou Testament monogamie as boodskap het. Die 

boodskap van die Nuwe Testament dui op 'n monogame huwelik:, maar die vraag ontstaan hoe 

hierdie vorm van sinkretisme by die amaNazaretha beoordeel moet word. In gesprekke met 

volgelinge, het hulle uitdruklik genoem dat hulle poligamie beoefen omdat dit deel van hul 

kultuur is. Om in hierdie verband totaal veroordelend te staan, sal kontra-produktief wees en 

Christene sal dit steeds voor oe moet hou. Hoewel die Bybelse boodskap hieroor verkondig 

moet word, sal daar verdraagsaam en begeleidend hierteenoor opgetree moet word. 
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6.3 Slotopmerkings 

In hierdie hoofstuk is daar op die godsdiensbeskouing en optrede van Isaiah Shembe en die 

tradisionele Zoeloegodsdiens as agtergrond waarteen dit verstaan moet word, gefokus. Dit is 

beklemtoon dat Shembe as swart messias en middelaar in die iBandla lamaNazaretha sentraal 

staan. Hy tree as heilige of sakrale figuur op en word deur sy volgelinge erken en aanbid. 

Die vraag kan nou met reg gestel word wat die invloed van die tradisionele godsdiens op 

Shembe was. In tradisionele gemeenskappe is die ubuntu-beginsel van baie groot belang. 

Mense gee baie vir mekaar om en die begrippe "caring, sharing, fellowship" is kenmerkend. 

Shembe het hierdie "koinonia" benut en in sy kerk ingevoer. In In wereld vol kragte en magte 

wat hulle bedreig, was hy die een wat krag uitdeel en bewillig, wat sekuriteit aan sy mense bied 

en wat hulle teen die bose kragte wat hulle wil ofkan benadeel, beveilig. 

Daar is ook aangetoon hoedat Isaiah Shembe hom deur die tradisionele godsdienspatrone van 

die Zoeloe laat lei het en hoe hy dit in sy leer en handelinge ingebou het. Die vraag wat nou na 

yore kom, is na watter kant die skaal swaai. Alles dui daarop dat dit meer na die tradisionele 

swaai. In 'n gesprek met G C Oosthuizen bevestig hy dit ook. Shembe het die Bybel gebruik, 

maar by uitstek net die Ou Testament en hy het die aanbieding daarvan in die tradisionele 

lewens- en wereldbeskouing van sy mense gegiet. Natuurlik het dit die weg vir sinkretisme 

gebaan. 

Die neiging tot sinkretisme by die amaNazaretha, is In wesenlike faktor. Vir die Afrikaan met 

sy pragmatiese ingesteldheid, is daar altyd die konkrete realiteit waarbinne godsdienste beweeg 

en bestaan. Ten einde die Christendom dus vir hom betekenisvol te maak, vra hy dat dit in die 

Afrika-idioom aan hom gebring en verinheems moet word. Vilakazi et al (1986:72) wys 

daarop dat tensy die Christendom die Afrikadenke en die Afrika manier van aanbidding en 

geloofsuitdrukking gebruik en toepas, dit altyd In vreemde geloof sal bly en niks anders as skyn 

vir die swartman sal wees nie. Dit is die algemene en grondliggende gevoel en filosofie by die 

Onafhanklike Swart Kerke en ook by die amaNazaretha. Baie het na hul eie tradisionele 
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patrone teruggekeer om uitdrukking aan hul aanbidding te gee. 

Oosthuizen (Hexham 1994:x1viii) vat dit soos volg saam: 

What Isaiah Shembe has brought forward, is different from both western Christianity 

and the Zulu religion. It is not merely a question of fusion or mixing, but a process 

much more complicated, in which both Christianity and the Zulu religion are 

dynamically modified. 

Isaiah Shembe het die Christendom aantreklik gevind en dit vir die swartman betekenisvol 

probeer maak. Shembe het egter besef dat alles in die ou, tradisionele godsdiens van die 

Zoeloe nie met die Christendom verso en kon word nie en daarom het hy dit in die Zoeloe

godsdiens en kultuur wat nie met die Christendom versoen kon word nie, probeer verander. 

Shembe het 'n nasionale godsdiens probeer daarstel en in hierdie sin die rol van 'n Moses 

vertolk. Dit is nie slegs 'n vermenging nie, maar 'n nuwe godsdiens wat nog tradisioneel Zoeloe 

nog Christelik is. Hier is 'n na-Christelike Zoeloegodsdiens waar die Zoeloefiguur, Shembe, 

in die sentrum staan (Oosthuizen 1973:252v). So het Shembe met sy kerk en rituele In nuwe 

Zoeloegemeenskap op die bree basis van die oue probeer skep en waardes daaraan probeer 

heg. 

Dit is duidelik dat hierdie 'n kerk is waar met gereelde reelmaat na die tradisionele teruggegryp 

word. Die gevaar van onaanvaarbare sinkretisme is wesenlik. Die vraag wat nou na aanleiding 

van die uiteensetting hierbo na yore tree, is ofdit 'n geval van kontekstualisasie of 'n korrupsie 

van die Bybelboodskap is. Vanuit 'n Westerse paradigma sal die klem waarskynlik op 

laasgenoemde val, terwyl deur die oe van die Afrikaan self, die aksent op eersgenoemde mag 

Ie. 

Dit is die navorser se standpunt dat albei ter sprake is, maar dit moet gekwalifiseer word. Dit 

is hier duidelik 'n geval van kontekstualisasie, maar kontekstualisasie in sy ekstreme vorm wat 

volgens die kontinuum van Hesselgrave tot 'n "teologie" wat die essensie en identiteit van die 

Skrif emstig aantas, gelei het. Wat sou die moontlike rede hiervoor wees? Eerstens is daar by 
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die amaNazaretha geen sprake van enige teologiese opleiding ofkundigheid by die kerk- of 

ander leiers nie. Hier is 'n te groot mate van nruwiteit op die spel. Tweedens is hierdie 'n 

uitstekende voorbeeld van die gevaar wanneer die proses van kontekstualisering slegs by die 

plaaslike gemeenskap bems sonder enige hulp, begeleiding of insette van kundiges of die 

ekumeniese kerk (vgl Schreiter 1995: 16v). Hieroor meer in die volgende hoofstuk. 
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HOOFSTUK7 

BELANGRIKSTE GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

7.1 Inleidend 

In hierdie navorsing is sinkretisme onder die soeIdig geplaas, Sinkretisme is die vermenging van 

elemente van twee of meer kulture wat met mekaar in aanraking is, In die voorafgaande 

hoofstukke is reeds bepaalde gevolgtrekkings gemaak en in 'n sekere sin is aanbevelings aan 

die hand gedoen, In hierdie hoofstuk sal daar dus rue weer volledig op alles gefokus word rue, 

alhoewel daar in sekere opsigte weI na bepaalde aspekte terugverwys sal word, Hierword dus 

slegs met die belangrikste gevolgtrekkings en aanbevelings volstaan, 

Aanbevelings wat gedoen word, vorm saam met die gevolgtrekkings 'n geheel en word rue 

onder afsonderlike indelings behandel rue, Sekere gedeeltes sal in bepaalde opsigte herhalend 

wees, maar dit is ter wille van die konteks en volledigheid, 

7.2 Die belangrikheid van kultuur 

Wat baie duidelik uit hoofstuk 2 geblyk het, is dat kultuur die urueke en omvattende plan vir 

die lewe van 'n groep mense is en waarin hulle lewens- en wereldbeskouing tot uitdrukking 

kom, Oit is hulle urueke plan en omvat alle aspekte van hulle lewe, Elke kultuur het as sodanig 

dan ook 'n eie persoonlikheid ofindividualiteit en daarom kan en mag iemand van buite dit rue 

volgens maatstafvan 'n ander kultuur beoordeel rue, In ons kontak met die kultuur van die 

Afrikaan en by name die Zoeloe, moet onthou word dat hulle kultuur vir hulle uruek is, Oor 

geslagte heen is dit oorgelewer, dit is hul eie en hierop is hulle trots, 

Geen kultuur bestaan egter sonder 'n saambindende krag wat alles tot 'n hegte eenheid VOrm 

rue, Van die vroegste tye afwas religie hierdie saambindende krag. Dit bepaal alle fasette van 

'n kultuur, die mensbeskouings, lewens- en wereldbeskouing, denkpatrone, kultiese gebruike 
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en rituele, volksgewoontes en ekonomie. Kultuur is 'n gegewe feit waarmee deeglik rekening 

gehou moet word. Om die mens aan wie die evangelie gebring word, asook sy waardes en 

leefwereld, na behore te verstaan, moet deeglik van sy kultuur en godsdiens kennis geneem 

word. Oit bly 'n ope vraag ofhierdie waarheid in die Suid-Afrikaanse konteks volledig tot sy 

reg gekom het. In die nuwe Suid-Afrika sal die Christendom baie meer aandag hieraan moet 

skenk. 

7.3 Kontekstualisasie en inkulturasie 

In hoofstukke 2 en 3 is in besonderhede op hierdie saak gefokus. Gedurende die afgelope paar 

dekades het missioloe toenemende bewus geword van die noodsaaklikheid dat die evangelie 

in bestaande kulture gernkameer moet word. Dit het daartoe gelei dat kontekstualisasie 'n baie 

belangrike saak geword het. Die oordra van 'n euro-Christendom, met sy Westerse 

kultuuruitdrukkings, het dit vir die inheemse mense moeilik en selfs onmoontlik gemaak om 

die essensie van die evangelie van die kultuur van die sendelinge te onderskei. Om hierdie rede 

het die evangelie vir hulle vreemd gebly. Kontekstualisasie (in 'n wyer sin) en inkulturasie (in 

'n enger sin) het die strategie geword waardeur die evangelie betekenisvol gestalte binne 'n 

bepaalde kultuur kon vind. 

Kontekstualisasie is daarom 'n deurlopende proses waarlangs na meer toepaslike wyses gesoek 

word waardeur die evangelie oor kulturele en geografiese grense heen gekommunikeer kan 

word. Dit is egter 'n komplekse saak wat op die verband tussen die integriteit van essensiele 

Skrifwaarhede enersyds en die kulturele en religieuse tradisie andersyds berus. 

Om kontekstualisasie betekenisvol te laat plaasvind, sal Christenleiers en gemeenskappe 

aangemoedig moet word om selfbesluite vir en in verband met kontekstualisasie te neem. As 

kulturele sowel as religieuse gemeenskap moet hulle insien dat hulle as yolk van God, liggaam 

van Christus en tempel van die Heilige Gees die primere verb and is waarbinne kontekstualisasie 

tot sy volle reg moet kom. Hierin sal hulle egter op betekenisvolle wyse deur gelowiges en 

kundiges soos teoloe van buite, begelei moet word. By die amaNazaretha was dit nie die geval 
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nie en daarom het hulle in so 'n groot mate in negatiewe sinkretisme verval. 

Om die risiko van negatiewe sinkretisme te verhoed of dan minstens tot die minimum te 

beperk, sal daar krities op die konteks waarin die evangelieboodskap beslag moet vind, gelet 

moet word (vgl paragraaf3.12 in hoofstuk 3) . 'n Totale verwerping sowel as 'n onkritiese 

aanvaarding van die konteks open die deure vir negatiewe sinkretisme. Kritiese 

kontekstualisasie is dus van groot betekenis en belang en moet deurgaans in ag geneem word. 

Kritiese kontekstualisasie sal egter met die volgende voorwaardes gepaard moet gaan. 

* Die plaaslike gemeenskap moet die behoefte insien en ervaar om hul kultuur en 

godsdiens in die lig van die Bybel onder die soeklig te plaas. 

* Hulle moet gelei word om 'n kritiese voorraadopname van al die waardesisteme en 

strukture waaruit hul kultuur bestaan, te doen. 

* Hulle moet langs die weg van Skrifstudie in die begrip van die Bybelse boodskap 

begelei word. Hierdie is 'n baie belangrike fase, want indien die plaaslike Christelike 

gemeenskap nie die Bybelse norme en waardes besef nie, sal hulle nie in staat wees om 

hul eie situasie krities te evalueer nie. 

* Die gemeenskap moet begelei word om vanuit hul nuwe begrip van die Skrif hulle 

verlede en kultuur krities in oenskou te neem. Hiebert (1999: 187) rnaak mer die vol

gende belangrike opmerking: "It is important here that the people themselves make the 

decision, for they must be sure of the outcome before they will change." Die 

gemeenskap sou mer op verskillende wyses kon reageer. Aan die een kant sal hulle baie 

van die ou gebruike behou, solank dit nie in stryd met die Skrif is nie; ander gebruike 

sal hulle weer verwerp, omdat dit gedragspatrone is wat nie by 'n Christelike 

lewenswyse pas nie en ander gebruike sou weer omvorm kon word om nuwe, 

Christelike inhoude daaraan te gee. 
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* Die gemeenskap moet begelei word om die nuwe gebruike in rituele wat uitdrukking 

aan 'n Christelike lewenswyse gee, vas te ie. 

Suksesvolle of betekenisvolle kontekstualisasie sal onder alle omstandighede getrou moet 

wees: getrou aan die Skrif en aan die inheemse kultuur. Deur die proses van kontekstualisasie 

behoort mense hulle solidariteit te kan beleef: binne die gegewe van hulle eie kultuur enersyds 

en binne die koninkryk van God andersyds. Met die oog hierop sal die volgende grondhouding 

baie belangrik wees (vgl ook Schineller 1992:53).: 

* Aanvaarding van die uitdaging en risiko 

Betekenisvolle kontekstualisasie vra waagmoed wat op die oortuiging van die aktiewe, 

alomteenwoordige leiding van die Heilige Gees in die geskiedenis van die mensdom en 

die plaaslike Christelike gemeenskap gegrond is. 

* 'n Gees van vryheid 

Sonder vryheid kan daar geen kreatiwiteit wees nie. Natuurlik het vryheid sy perke. 

Daar moet nie net verdraagsaamheid teenoor verskeidenheid en verandering wees nie, 

maar aanpassing moet ook positief aangemoedig word. Binne die raamwerk van die 

Skrif moet daar vryheid wees om die evangelie te kontekstualiseer. 

* Die heerskappy van God 

Suksesvolle kontekstualisasie vra dat daar yerby die grense van die kerk op 'n ander 

werklikheid gefokus moet word: die koninkryk en heerskappy van God. Die kerk moet 

getuig van en in diens van hierdie koninkryk staan, anders raak die fokus verskraal. 
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'" Geduld 

Verandering geskied me oornag me en kan soms 'n pynJike proses wees. Op geen wyse 

kan oorhaastig te werk gegaan word me. Geduld met mense wat die sake anders 

verstaan en beleef, is van die grootste belang. 

* Die wete dat God op pad met sy skepping is 

Die Skrifhelp ons om 'n beter beeld van die wyse waarop God in die lewens van mense 

en kulture werksaam is, te kry. So word die Skrif dan die bril waardeur ons kyk: om 

die realiteit en lief de van God vir alle mense binne alle kulture raak te sien .. 

* Aanvoeling en respek vir God se kinders 

Die vraag moet deurgaans wees hoe die evangelie deur hierdie mense in hul konkrete 

situasie geleef en uitgeleef kan word. Hoe kan die kwaliteit van hul geloof hierdeur 

verhoog of verbeter word? 

* Bereidheid om te luister 

Suksesvolle kontekstualisasie vra dat aandagtig geluister en steeds geluister word. Dit 

vra 'n kritiese openheid en bereidheid om ook van ander te leer. Dit vra 'n bereidheid 

om onbevange na die evangelieboodskap en na kulture in al hulle verskeidenheid te 

luister. Hierdie luisterhouding sal oopstelling vir die Heilige Gees, asook vir die element 

van waarheid wat tog in alle kulture aanwesig is, tot gevolg he. 

* Atlegging van vooroordele en vorms van paternaiisme 

In hoofstuk 2 (par 2.4.4) is volledig op hierdie belangrike aspek gefokus. Daar sal geen 

sprake van betekenisvolle kontekstualisasie kan wees indien die draers van die 

 
 
 



242 

evangelieboodskap hierdie boodskap met allerlei vooroordele en 'n patemalistiese 

gesindheid bring nie. 

Alhoewel die proses van kontekstualisasie delikaat en moeilik is en baie eise stel, bied dit 'n 

opwindende uitdaging (Schineller 1996). Die uitdaging wat dit bied, is naamlik (vgl Whiteman 

1997:6): 

How do we carry out the Great Commission and live out the Great Command in a 

world of cultural diversity with a Gospel that is both truly Christian in content and 

culturally significant in form? 

Betekenisvolle kontekstualisasie stel die volgende uitdagings aan die missiologie: 

* 	Kontekstualisasie het met die verandering of transformasie van die konteks te 

doen - in hierdie sin bied dit dus 'n profetiese uitdaging. 

* 	Kontekstualisasie verbreed begrip van die evangelie omdat daar vanuit 'n ander 

kulturele perspektiefop die Skrif gefokus word. Kontekstualisasie bring dus 'n 

hermeneutiese uitdaging mee. 

* 	Die draers van die evangelieboodskap word self deur die proses van 

kontekstualisasie verander, want hulle word nou deel van 'n liggaam wat anders 

is as waaraan hulle gewoond is. Hier is die persoonlike uitdaging wat konteks

tualisasie bied, ter sake. 

As voorbeeld dien die vleesgeworde Christus. Net soos Hy homself ontledig en onder mense 

kom woon het en deel (solider) van hulle geword het, net so moet die draers van die boodskap 

van Jesus Christus gewillig wees om dieselfde te doen wanneer hulle 'n bepaalde kultuur met 

die evangelie nader. 

Karecki (1993: 152) maak in hierdie verband die volgende opmerking: 
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The inculturation of the gospel IS no longer the prerogative of professional 

rnissiologists. It is not simply a "workshop topic" which is offered for discussion. It is 

not an "optional extra" for those who want to manifest a sensitivity to other cultures. 

Inculturation is an imperative ... 

7.4 Sinkretisme 

7.4.1 Oorsigtelik 

Hierdie navorsing handel oor sinkretisme as verskynsel en in hoofstuk 3 is volledig hierop 

gefokus. In ander hoofstukke het hierdie aspek ook telkens aan die orde gekom. Wat hieruit 

duidelik geblyk het, is onder andere die volgende. 

Religieuse sinkretisme is die proses waardeur godsdienstige elemente van twee of meer 

godsdienste en kulture wat met mekaar in aanraking kom, saamgevoeg of vermeng word. As 

sodanig is sinkretisme universeel en so oud soos die mensdom self. 

Aanvanklik het die term hoofsaaklik 'n politieke kleur en positiewe betekenis gehad en is dit 

gebruik om die saamstaan van elemente wat gewoonlik in bot sing met mekaar verkeer, aan te 

dui. Algaande het hierdie begrip deur verskillende betekenisstadia gegaan en is dit ook op ander 

sfere as net die politieke toegepas. Dit is egter veral sedert die 17de eeu dat die begrip 'n 

negatiewe konnotasie gekry het en gebruik is om op die ongeoorloofde versoening van twee 

teenstrydige teologiese en religieuse standpunte te wys. Van toe afhet sinkretisme 'n polemiese 

term geword wat gebruik is om die ware godsdiens teen dwaling of kettery te beskerm. 

Alhoewel daar stemme opgegaan het vir 'n meer positiewe houding jeens hierdie verskynsel, 

was die houding deurgaans negatief en verwerpend. Die uitgangspunt van hierdie navorsing 

is dat waar sinkretisme die essensie en identiteit van die Skrif in sy wese aantas, dit inderdaad 

verwerp en teen gewaarsku moet word. 
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7.4.2 Die behoefte aan 'n positiewer benadering 

Wat in hierdie studie egter ook bepleit word, is dat hierdie verskynsel nie net in 'n negatiewe 

lig beskou en verwerp moet word nie. Daar is ook 'n ander, positiewe kant wat benadruk 

behoort te word. Indien die Christendom ems wil maak met die erkenning van kultuur en die 

noodsaaklikheid van kontekstualisasie en inkulturasie soos hierbo aangedui, sal 'n breer 

dimensie van sinkretisme ook benadruk moet word. Die slotsom van hierdie studie is dan die 

volgende. 

Re6gieuse sinkretisme is die proses waarin godsdienstige elemente van twee of 

meer kulture wat met mekaar in aanraking is, saamgevoeg of vermeng word. 

Hierdie proses bied aan die Christen die teologiese uitdaging om die grootste 

mate van versoening te laat plaasvind, sonder om die essensie en die identiteit van 

die evangelie te verloor of prys te gee. 

Die uitgangspunt is en bly dat die essensie en identiteit van die Skrif nie verloor of prysgegee 

mag word nie. Met die benadering dat sinkretisme ook 'n teologiese uitdaging aan die Christen 

bied, word die negatiewe en die positiewe dimensie van sinkretisme soos volg ondervang: 

(a) Positief 

Positiefbied dit die uitdaging om Skrifwaarhede selfbeter te begryp en ten opsigte van die 

omringende wereld beter te interpreteer en te herinterpreteer. Dis 'n uitdaging om met 

waagmoed en geloof en sonder enige sweem van patemalisme of vooroordeel na kulture en 

godsdienste met die universele boodskap van 'n unieke en genadige God te gaan. Dis 'n 

uitdaging om daaraan mee te werk om die evangelie tot sy logiese konsekwensies betekenisvol 

in 'n bepaalde kulturele en religieuse konteks te kontekstualiseer. 

(b) N egatief 

In 'n negatiewe sin bied hierdie proses ook die teologiese uitdaging om enige vorm van 
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sinkretisme wat die essensie ofidentiteit van die evangelie aantas, teen te werk en te voorkom. 

Indien van die standpunt uitgegaan word dat sinkretisme in die muitireligieuse en muItikulturele 

wereld van vandag feitlik onvermydelik geword het, ontstaan die vraag of negatiewe 

sinkretisme dan teengewerk kan word en indien wei, op watter wyse. In hierdie verband kan 

op die volgende gelet word (vgl ook Van der Merwe 1990:421 en Van Rooy 1964:50v). 

* 	Die beste teenmiddel is om by die evangelie selfte begin: die lewe, dood en opstanding 

van Jesus Christus. Alles wat die sentraliteit van hierdie boodskap ontken, is 'n 

ontkenning van die evangelie self Wanneer kontekstualisasie tot 'n miskenning of 

geringskatting van die kruis en die opstanding van Jesus Christus lei, kan daar nie 

sprake wees van 'n suksesvolle proses van adaptasie of aanpassing nie. Die erkenning 

van die hoogste gesag van die Bybel en daarmee saarn die belydenisskrifte van die kerk, 

is belangrike middels om negatiewe sinkretisme teen te werk. 

* 	Oit moet nooit uit die oog verloor word nie dat die evangelie in Afrika anders as elders 

in die wereld, byvoorbeeld Europa, gebring moet word. Daar moet met die lewens- en 

wereldbeskouing van die mense van Afrika en die probleme wat hulle ervaar, rekening 

gehou word. Die kerk moet sy boodskap en teologie ten opsigte van die denkpatrone 

van die Swart man formuleer. Op hierdie wyse sal hy betekenisvol met die evangelie 

gekonfronteer en negatiewe sinkretisme teengewerk word. Dit vra dat die leefwereld 

van die swartman verstaan sal word en dat die evangelie die suurdeeg sal wees wat die 

hele gemeenskap deurwerk. 

* 	Van baie groot belang is ook die feit dat die kerugma die ou godsdiens en heidense 

elemente met waagmoed moet kan uitdaag en dit vir die Christendom in besit neem. 

Bier moet nie oorhaastig te werk gegaan word nie. 'n Goeie voorbeeld hiervan was die 

oorhaastige aanpassing by die Griekse kultuur en denkwereld wat tot die ontstaan van 

dwalings soos die Docetisme, Marcionisme en Montanisme gelei het (Bosch 1974:21). 

Daar bestaan nie 'n veilige resep waarvolgens die kerk kan besluit watter elemente uit 
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die tradisionele godsdiens in besit geneem kan word en wanneer 'n negatiewe houding 

daarteenoor ingeneem moet word nie. So 'n besluit kan alleenlik geneem word na 

deeglike bestudering van elke afsonderlike gevaI en onder die leiding van die Heilige 

Gees. 

Die kerk moet aItyd in gedagte hou dat daar sekere basiese en nie-onderhandelbare 

elemente in die evangelie is wat die kern daarvan vorm. Hierdie elemente kan inheemse 

vorme aanneem, maar sodra hulle verwater word op 'n wyse wat die Bybelse boodskap 

verlore laat raak, neem negatiewe sinkretisme oor. Hierteen moet die kerk waak. 

* Wat die prediking betref, sal dit suiwer Christologies georienteer moet bly, veraI in die 

Afrika-konteks, anders bemoeilik die prediker die begrip van die boodskap vir die 

hoorders en gee hulle sodoende aanleiding om "sinkretisties" te luister en die boodskap 

so te verwerk en toe te pas. Sterk klem moet ook op die persoonlike God en Vader van 

die Skrif die Vader van Jesus Christus, geplaas word. In aansluiting by die tradisionele 

kragbegrip, sal in die prediking meer klem op die Skrifwaarheid dat aan Jesus Christus 

aile mag in die hemel en op die aarde gegee is, geplaas moet word. 

7.5 Die Onafhanklike Swart Kerke 

7.5.1 Inleidend 

In hoofstuk 5 is in bree trekke op die verskynsel van Onatbanklike Swart Kerke gewys. Terwyl 

'n verskeidenheid faktore vir hulle ontstaan aangewys kan word, het hierdie kerke en 

bewegings hulle wortels in 'n geestelike honger en diepgevoelde behoefte om self in hul eie 

konteks aan die Christendom waarmee hulle in aanraking gekom het, uitdrukking te gee. 

Vandaar die teruggrype na die tradisionele en die bewaring van die kultuur- en godsdienseie. 

In hierdie proses het kontekstualisasie in baie gevaIle egter te ver gegaan en het die kulturele 

of tradisionele dan verreweg die groter rol gespeel, terwyl Skrifwaarhede verwater of buite 
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rekening gelaat is. Die gevolg is dat negatiewe sinkretisme wyd voorkom. Hierdie verskynsel 

is duidelik by die amaNazaretha waargeneem (vgl hoofstuk 6). 

7.5.2 Op soek na 'n eie identiteit 

Die Christendom in Afrika is vandag 'n aanvaarde feit en vonn toenemend 'n belangrike deel 

van die wereldchristendom. Om die Afrika-Christendom te verstaan, moet daar 'n begrip vir 

die spanningsveld waarin die Afrika-Christendom bestaan, wees: 

* 	Aan die een kant is daar die eie, religieuse tradisies en die tradisionele manier 

van leef en beleef, wat so kenmerkend van die mense van Afrika, is. 

* 	Aan die ander kant is daar die veranderingsprosesse wat in Afrika afspeel. 

Ondanks die ingrypende veranderinge op politieke en sosio-ekonomiese gebied, speel die 

tradisionele verlede en die erfenis wat daannee saamhang, vandag steeds 'n belangrike rol in 

die lewe van die Afrikaan. 

* 	Aan die een kant wil Afiika-Christene steeds aansluiting by die vitale kragte uit 

die tradisionele kultuur en godsdiens soek, terwyl hulle ook vir die uitdagings 

van die moderne tyd oop wil wees. 

* 	Tegelykertyd wil die Afrika-Christendom homself egter van opgelegde euro

Christelike nonne, belewingswyses en interpretasies wat die ontwikkeling van 

'n eie Afrika-Christendom belemmer, ontdaan. 

In die Suid-Afiikaanse konteks is hierdie spanningsveld duidelik waarneembaar. Hoe daar ook 

al geredeneer word, die feit bly dat die negatiewe invloede van kolonialisme en 'n on-Bybelse 

en onmenswaardige stelsel van apartheid en gedwonge skeiding van mense, diepgaande letsels 

in die lewe van swartmense meegebring het. Soos Van Deventer (1994:400) dit stel: 
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Ons het bier te make met ontwrigte mense wat van dag tot dag midde-in 'n komplekse 

Afrika-konteks lewe. Die kardinale hermeneutiese vraag is hoe om die Skrif as 

bevrydende troosevangelie en die kerk as bevrydende troosgemeenskap ejfektief, 

prakties en kontekstueel tereg te laat kom in die doen en late van mense wat hulleself 

voortduren~ en toenemend onder sulke samevloeiende omstandighede bevind. 

In die spanning wat deur die ontmoeting tussen die tradisionele Afrika en die modeme Weste 

teweeggebring word, bevind tradisionele Afrikane hulleselfin 'n situasie van onsekerheid. Die 

gevolg is 'n teruggrype na hul eie verlede: die religieuse en kulturele tradisies van Afrika. Die 

gevolg is dat swart Afrikane gedwing word om die modeme Westerse lewens- en 

wereldbeskouing en die lewenswyse wat daarmee gepaard gaan, binne hul eie stel beginsels en 

waardes op te neem en toe te pas. Die uiteindelike gevolg hiervan is die disintegrasie van die 

tradisionele holisme in die totale bestaan van swart Afrikane. Met bierdie feit moet die 

Christendom deeglik rekening hou, want om al die erfgoedere uit die verlede van die Afrikane 

summier oorboord te gooi, gaan hulle nog meer ontredderd laat. 

Daar bestaan inderdaad 'n dubbele kontinulteit wat die plek en funksie van die tradisionele 

religieuse erfgoed in en vir die hedendaagse Afrikaan betref 

* 'n Kontinulteit met tradisionele religieuse praktyke a£.fiili. 

* 'n Kontinu'iteit met getransformeerde tradisionele waardes as ideaa!' 

Veral sedert die jare 1960 is baie inisiatiewe geneem om grondiger navorsing oor die 

tradisionelegodsdiens in Afrika te doen (vgl Verstraelen 1981:11). Wat uit hierdie studies na 

yore gekom het, is die so eke, in die postkoloniale tydperk, na 'n nuwe identiteit wat op die 

kulturele erfgoedere ingeent staan: 'n tradisionele waardesisteem wat deurdrenk is van en 

gevorm is deur die godsdiens. Hiervan is die Onafhanklike Swart Kerke 'n sprekende 

voorbeeld. 

 
 
 



249 


Die dieper, tradisionele waardes van Afiika moet dus waardeer word: die gemeenskap, familie, 

gasvryheid, menslike verhoudinge, gesag, eerbied vir ouers en leiers, die sakrale en vrugbaar

heid. Die Christendom respekteer die kulturele en religieuse erfenis van mense, maar hou ook 

aan die algenoegsame openbaring van God en sy wil in en vir hierdie wereld vas. Daarom moet 

tradisionele rituele en gebruike met 'n nuwe Christelike inhoud gevul word. Die besefvan die 

sakrale is byvoorbeeld sterk aanwesig, maar terselfdertyd baie tweeslagtig. Dit bevat 

byvoorbeeld taboes en lei so dikwels tot 'n verlammende angs by mense. Hierdie vrees moet 

vanuit 'n Christelike perspektief of visie in die korrekte lig gebring word en op 'n besef van 

God se Iiefdevolle welwillendheid gerig wees wat die mens in 'n sfeer van vryheid waar hy 

homself kan wees, wil bring. 

Deur bewustelik aansluiting by die tradisionele erfgoed en die kontemporere aanvaarding 

daarvan te soek, word met 'n belangrike aspek uit die verlede en lewe van Afrikane en die 

Afiika-Christendom rekening gehou. Die geestelike kloofvan die verlede tussen "Christelik" 

en "Afrika" kan grootliks hierdeur oorbrug word. 

Die Afrika-Christendom behoort daarom nie slegs van 'n getransformeerde Afrikaverlede 

gebruik te maak nie nie, maar moet ook direk op die konkrete vrae en strewes van die modeme 

Afiikaan inspeel. nit sal met situasies rekening moet hou waar baie oorgelewer is aan ellende, 

ongelykheid, swye en uitbuiting asook situasies waar ontwikkeling van die een tot die onder

ontwikkeling van die ander gelei het en steeds lei. 

Dit is die situasie waarvoor die Christelike kerk in Afrika te staan kom. Die konfrontasie van 

die evangelie met hierdie omstandighede kan geen enkele Christelike gemeenskap onverskillig 

laat nie. 
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7.5.3 Grondliggende probleme 

In hoofstuk 5 is op die belangrike bydrae wat die Onafhanklike Swart Kerke in die samelewing 

oor die algemeen lewer, gewys. Dat daar baie is wat ten opsigte van hierdie kerke en 

bewegings aangeprys en waardeer kan word, is gewis. Die sterk samehorigheidsgevoel, die 

groot mimte wat vir emosie, spontanelteit, gevoel, sang en dans, wat so uniek aan die mense 

van Afiika is, gelaat word, en die Idem wat op minder formalisme val, is sprekende voorbeelde 

hiervan. 

Aan die ander kant kan die volgende grondliggende probleme ten opsigte van die Onafhanklike 

Swart Kerke oor die algemeen en die amaNazaretha in die besonder getdentifiseer word. 

Sonder om op elk uit te brei, word hulle slegs genoem. 

* 	Die gebrek aan teologiese opleiding. 

* Hierdie gebrekkige kennis lei meermale tot dwaling en 'n wanbegrip van 

basiese Skrifwaarhede. Dit maak die deur vir sinkretisme wyd oop. 

* 	Die gebrek aan voortgesette opleiding. 

* Waar die Bybel gebruik word, word dit meestal op 'n biblisisties, letterlik en 

wettiese wyse gedoen. 

* 	Die proses van kontekstualisasie word verder as sy Bybelse grense gevoer, met 

die gevolg dat dit tot allerlei sinkretistiese verskynsels en trekke lei. 

* 	Die proses van kontekstualisasie word deur 'n feitlik totale afwesigheid van 

enige kundigheid van buite gekenmerk. 

Vir Christene is daar verskillende benaderingswyses moontlik. Enersyds kan daar bloot 

verwerpend en konfronterend teenoor hierdie kerke en bewegings gestaan word, andersyds 

kan doodgewoon, sonder om enigsins ag te gee, by hulle verbygeloop word. 

Die aangewese benadering wat egter in hierdie verband gevolg behoort te word, is een van 

konstruktiewe betrokkenheid en gesprekvoering. Daar moet erken en bely word dat die 
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historiese kerke in die verlede te verwerpend en negatief teenoor hierdie kerke en by name ook 

die amaNazaretha opgetree het. Karikature is van hulle gemaak en dit het die afstand net 

verder vergroot. In die kontak en gesprekvoering sal verder wegbeweeg moet word van die 

tipies Westerse analitiese en rasionele denkpatrone. Die swart man dink baie meer pragmaties 

en met 'n Westerse intellektualisme sal hulle eerder weggedryf as nadergetrek word. 

Wat ook belangrik is, is meer kontak met hierdie kerke van die kant van Christelike 

Afrikakerke wat uit die sending of uit die historiese kerke ontstaan het. Die Verenigende Gere

formeerde Kerk in Suider-Afrika kan hiervan as voorbeeld dien. Vanuit hierdie kerke met hul 

groter begrip van die lewens- en wereldbeskouing van die Afrikaan, kan 'n kragtige getuienis 

na die Onafhanklike Swart Kerke uitgedra word. Rulle moet daaraan herinner word dat hulle 

deel van die universele kerk van Christus is, en dat daar bepaalde universele, Christelike 

leerstellings is wat hulle moet onderskryf as hulle waarlik kerk van Christus wil wees. By die 

amaNazaretha sal dit egter 'n probleem bly, solank as wat hulle volhou dat hulle nie Christene 

is nie! 

In plaas daarvan om die Onafhanklike Swart Kerke as 'n brug vanaf die Christendom terug na 

die heidendom te sien, moet hulle eerder - oor die algemeen - as 'n brug tot die evangelisering 

van tradisionele Afrika gesien word. 

7.5.4 Tipologie 

In hierdie paragraafword die Onafhanklike Swart Kerke binne die konteks van die verskynsel 

van sinkretismelkontekstualisasie tipeer. Die Onafhanklike Swart Kerke is vir hierdie doel 

belangrik, omdat hulle by uitstek in die Suid-Afrikaanse konteks die proses van Afrikanisering 

van die Christelike geloof illustreer. By hierdie kerke ofbewegings kom negatiewe sowel as 

positiewe sinkretisme na vore. 

Daar moet ook onthou word dat hierdie bewegings 'n wye verskeidenheid vertoon. Daar is ook 

opgemerk dat die iBandla lamaNazaretha (navorser se voorbeeld) self die hele spektrum van 
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sinkretisme (van positieftot negatief) vertoon. 

Die probleem met die fonnulering van 'n gepaste tipologie, is dat dit moeilik is om presies aan 

te dui wie die Onafhanklike Swart Kerke is ofwaarin hulle inderdaad glo. Daar is te weinig 

sistematiek oor al hierdie kerke ofbewegings beskikbaar om werklik te kan bepaal wat onder 

andere hulle Skrifbeskouing en Christologie is. Trouens, hul ortodoksie word eintlik deur die 

mate waarin dit met die beskouings van die historiese kerke ooreenstem en by ekumeniese 

liggame inpas, bepaal. Om dus 'n algemene standaard wat vir almal geld neer te Ie, is feitlik 'n 

saak van onmoontlikheid. Hiervoor sal 'n grondige studie van elke kerk ofbeweging gedoen 

moet word. In sekere kerke of bewegings word byvoorbeeld 'n hoe graad van dissipline en 

beheer aangetref Ander is weer feitlik onbeduidend klein en funksioneer as 'n klein kringetjie 

om 'n charismatiese leier. Baie ander groepe het weer groot getalle en openbaar 'n wye 

verskeidenheid geloofsopvattings en gebruike binne dieselfde beweging. 

'n Grondige studie wat tot 'n teologiese evaluasie van die Onafhanklike Swart Kerke kan lei, 

is dus baie noodsaaklik. T erwyl dit onaanvaarbaar is om al hierdie kerke bloot as "Christelik" 

te tipeer, is dit aan die ander kant net so verkeerd om hulle te ignoreer ofbloot as nie-Christelik 

af te maak. Ten spyte van die problematiek van 'n sinvolle tipering van hierdie kerke of 

bewegings, is dit tog nodig dat daar die een of ander algemene indeling sal bestaan. 

In hoofstuk 5 is op die feit gewys dat ou indelings oftipologiee van hierdie kerke ofbewegings 

nie meer met die tyd tred hou nie, dat dit inderdaad as verouderd beskou moet word en om 'n 

herfonnulering vra. Teen die agtergrond van die konteks en oogmerke van hierdie navorsing 

word die volgende indeling volgens 'n kontinuum voorgestel. 
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Geinkultureerd 

B 

(Gelnkultureerd) (K wasie-Christelik) 

Positief --a----------b---------- -------c------------d------ NegatieJ 

Sinkretistie spektrum 

A E C 

Bybels-Gerefonneerd Liberaal 

(Biblisisties konserwatief) 	 (Liberaal-globaliserend) 

D 

Kultuurafwysend 

Verduidelikin~: 

(a) 	 Die horisontale lyn AEC dui op 'n teologiese kontinuum wat vanaf 'n Bybels

gerefonneerde teologie (A) tot 'n liberaal globaliserende teologiese beskouing (C) 

loop. 

(b) 	 Die vertikale lyn BED dui op 'n kontekstualisasiekontinuum wat vanaf 'n kultureel

afwysende benadering (D) tot betekenisvolle gelnkultureerdheid (B) wissel. 

Die indeling wat aan die hand hiervan gemaak word, is soos volg: 
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(i) Geinkultureerde kerke of bewegings (AEB) 

In bierdie kerke ofbewegings het kontekstualisasie betekenisvol en met behoud 

van die essensie van die Skrifverloop. Dit is die ideaal waarna gestreefword. 

Waar sinkretisme bier voorkom, kan dit as positiefbeoordeel word. 

(ii) Biblisisties-konserwatiewe kerke of bewegings (AED) 

In bierdie kerke ofbewegings word totaal verwerpend teenoor kultuur gestaan 

met 'n sterk handhawing van Bybels-gereformeerde teologiese uitgangspunte. 

Die "evangelical-pentecostal" bewegings of kerke is waarskynlik voorbeelde 

hiervan. Sommige vroeere sendingbenaderings waar die evangelie in 'n 

Westerse gewaad en Westerse kultuurvorme oorgedra is en die inheemse 

kultuur geIgnoreer is, dien bier as voorbeelde. Uiteraard sal bier feitlik geen of 

weinig sprake van sinkretisme wees nie. 

(iii) Liberaal-globaliserende kerke of bewegings (DEC) 

Hierdie is kerke of bewegings wat kultuur-verwerpend is en 'n liberale 

teologiese grondhouding handhaaf 'n Voorbeeld biervan is die globalisasie

verskynsel met sy groot klem op een wereldkultuur en een wereldgodsdiens. In 

bierdie bewegings ofkerke sal sinkretisme uiteraard as negatiefbeoordeel moet 

word. 

(iv) Kwasie-Christelike kerke of bewegings (BEC) 

In bierdie kerke of bewegings word kontekstualisasie tot die uiterste 

konsekwensie gevoer terwyl basiese en essensiele Skrifwaarhede daarmee in die 

slag bly. Hier vind ons sommige van die Onafbanklike Swart Kerke 

(byvoorbeeld die amaNazaretha) waar teruggegryp word na ou tradisionele 

 
 
 



255 


vonne. Negatiewe sinkretisme kom mer voor. 


Op die sinkretistiese spektrum kan 'n nadere indeling van die Onafhanklike Swart Kerke nou 

gemaak word. In merdie verband vind navorser Gilliland (1986: 266) se benadering en indeling 

'n bruikbare model. Die indeling sien dan soos volg daar uit: 

* Primer evangeliese pinkstergroepe (a) 

In hulle struktuur, rituele en belydenis openbaar merdie groep baie trekke wat by die 

mstoriese kerke en kerke wat uit sendingwerk ontstaan het, voorkom. Kerke van die 

Ethiopiese-tipe word meronder geklassifiseer. Uiteraard sal weinig negatiewe 

sinkretisme mer voorkom. Op die sinkretistiese spektrum word hulle links (positief) 

geplaas. 

* Sekonder evangeliese pinkstergroepe (b) 

Hierdie groepe (soos in opskrif) maak daarop aanspraak dat die Bybel in hul godsdiens 

sentraal staan, maar van enige teologiese opleiding is daar feitlik geen sprake nie. Groot 

klem word geplaas op direkte openbaringe, drome en visioene en hul leiers is meer 

charismaties. Onder merdie groep kan die ZCC geplaas word. 

* Openbarend tradisionele groepe (c) 

Hierdie kerke word gekenmerk deur hulle radikale independentisme en sektarisme. Hier 

is die direkte openbarings wat die kerkleier ontvang van groter waarde as die 

Skriftuurlike, alhoewel die Bybel ook sy plek het. Drome, visioene en profetisme kom 

mer algemeen voor. Tradisionele kultuurgebruike kom mer sterker na yore terwyl groot 

klem op die rituele geplaas word. Wat die Bybel betref, is dit veral die Ou Testament 

wat beklemtoon word. Oorwegend negatiewe sinkretisme kom mer voor. 
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* EkJekties tradisionele groepe (d) 

By hierdie groepe kom negatiewe sinkretisme aJgemeen v~~r. Hulle openbaar soveel 

tradisionele kenmerke dat hulle byna nie as "Christelik" beskou kan word nie. Hulle 

word as "tradisioneel" bestempel omdat die rituele en gebruike van die tradisionele 

godsdiens hier oorheersend aanwesig is. Die groepe wat Sundkler as "nativisties" 

bestempel het, word hieronder geklassifiseer. Alhoewel die amaNazaretha baie trekke 

van die vorige groep openbaar, is dit verkieslik om hulle onder hierdie groep te plaas. 

Dit moet egter beklemtoon word dat dit baie moeilik is om groepe in waterdigte kompar

temente in te deel en dat daar baie kenmerke is wat deurlopend by elkeen mag voorkom. 

Verdere navorsing in hierdie verb and is egter nodig. 

7.5.5 Veranderings wat in die tradisionele lewens- en wereldbeskouing nodig is 

Dat die tradisionele kultuur en godsdiens nie sonder meer en ongekwaJifiseerd van die tafel 

gevee moet word nie, is duidelik. Aan die ander kant kan aJles egter nie weer net so aanvaar 

word nie. Volgens Craiford (1996:22v) is veranderings op die volgende terreine egter nood

saaklik. Sonder om uit te brei, word slegs hierna verwys: 

* Verandering vanaf 'n geslote, sakraJe kosmos na 'n oop gedesakraJiseerde 

kosmos; 

" 	 Verandering vanaf 'n mitologiese benadering na 'n historiese benadering; 

* 	Verandering vanaf'n geslote sakrale stamgemeenskap na 'n oop pluraJistiese 

gemeenskap; 

* 	Verandering vanaf rituele pligte na morele verantwoordelikhede. 
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7.6 Benadering 

Die oordra van die evangelie in 'n bepaalde kulturele en religieuse konteks stel groot eise: nie 

net aan die draer/s van die evangelieboodskap nie, maar ook aan die ontvangers daarvan. Bo 

alles stel dit die eis dat veral die boodskapdraers in 'n dienskneggestalte en in nederige 

afbanklikheid, getrou aan die Skrif aan die een kant, maar met volle inagneming van die 

kulturele en religieuse konteks waarin beweeg word aan die ander kant, die proses van 

kontekstualisasie sal aanpak. 

In hierdie studie is bepaalde perspektiewe met betrekking tot kultuur, kontekstualisasie en 

sinkretisme belig. Hierdie aspekte is ook deurgaans teen die agtergrond van die Afiika- en in 

besonder die Suid-Afiikaanse konteks belig. Die noodsaaklikheid dat sinkretisme as 'n 

teologiese uitdaging positiewer bejeen moet word, was deurgaans aan die orde. 

Met hierdie studie is alles egter nie finaal gese nie en bly verdere navorsing in hierdie verb and 

steeds van wesenlike belang. As die teologiese diskoers oor die verskynsel van sinkretisme en 

aanverwante verskynsels egter met hierdie studie gestimuleer kon word, sal dit die navorser 

tot groot dankbaarheid stem. Soli Deo Gloria! 
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