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VOORWOORD 

Motivering 

Namate die ondervinding van die praktiese bediening van die Woord 
van die Here in die gemeentes toegeneem het. het die besef almeer 
by my gegroei dat die verstarde strukture van die gevestigde kerke 
'n belangrike faktor is in die passiewe houding wat by die grootste 
persentasie van lidmate binne die kerk bestaan. Ott speel op sy 
beurt weer 'n groot rol in die proses van kerkvervreemding. 
Die oortuiging het gegroei dat 'n ondersoek na wat die gemeente in 
sy wese volgens die Nuwe Testament is, gedoen moet word, asook om 
na te vors hoe die gemeente vol gens die Nuwe Testament gestruk= 
tureer behoort te wees. Die behoefte is baie sterk aangevoel om 
weer 'n keer opnuut vanuit die Woord van God hierdie aspekte van 
die bestaan van die gemeente te ondersoek en in die lig van hierdie 
bevindinge te probeer om iets van 'n riglyn in die kerke hierom= 
trent te gee. 

Met die voorbereiding vir die doktorale eksamen ~n dit wat uit 
hierdie deel van die studie voortgevloei het, was die ondersoek vir 
die tesis aanvanklik geformuleer as: "Herstrukturering van die 
diakonia in die opbou van die gemeente in die moderne tyd". Na 
twee maande van navorsing in Europa gedurende 1978 het dit duidelik 
geword dat so 'n veld van ondersoek veels te omvangryk is, en dat 
die veld nouer afgebaken behoort te word. Omdat die veld van 
ondersoek my ook in aanraking gebring het met die werk van die 
Heilige Gees in besonder asook met die charismatiese beweging van 
ons tyd. het die oortuging gekom dat die studte afgegrens en toege= 
spits moet word rondom die werk van die Heilige Gees in die gemeen= 
te met besondere verwysing na die charismata, aangesien dit ook die 
hele aangeleentheid van die strukturering van die gemeente ten 
nouste raak. 

Vir die heel besondere leiding wat ek in hierdie verband veral van 
professor Joachim Firet van die Vrije Universiteit in Amsterdam 

 
 
 



ontvang het, my besondere dank, asook in In groot mate vir die 
leiding van professor Rudolf Bohren van Heidelberg op daardie 
stadium, Dit het daartoe meegewerk dat die studie-onderwerp 
uiteinde1ik geformuleer is as: "Die Funksionering van die 
charismata in die opbou van die gemeente", 

Afgrens ing. 

Aangesien hierdie studie handel oor die funksionering van die 
charismata, beteken dit dat ons h1er te doen het met In aspek van 
die 1ewe en aktiwiteite van die bestaande, empiriese gemeente. 
Vandaar dat eerstens gehande1 word oor die gemeente self as be= 
staande werk1ikheid en daarna oor die Hei1ige Gees en die gawes van 
die Gees, hoewel die Gees eint1ik die Stigter van die gemeente is, 
Omdat hierdie gegewe werk1ikhede 'n uitv1oeise1 van aktiwiteite in 
die w~re1d het, word in die 1aaste instansie gehandel oor die 
gestaltegewing van die gemeente en die funksionering van die 
charismata binne die struktuur van die gemeente. Omdat die cha= 
rismata egter nie 'n doel op sigself is nie, maar 'n bepaalde doel 
moet dien, word die funksionering van die charismata in die 1ig van 
hierdie doel behande1. Aangesien hierdie bepaa1de doe1 die opbou 
van die gemeente is - 1 Korinthiers 12-14 - word by die behande1ing 
van die aard van die gemeente ook gehande1 oor die opbou van die 
gemeente. 

Metode. 

Die metode van behande1ing van hierdie onderwerp is nie soseer 
analities-krities van aard nie, maar wel meer positief-beskrywend, 
aangesien die doelstelling is om die aard en karakter van die 
gemeente, sowel as die funksionering van die gemeente, positief te 
beskrywe en aan te dui. 'n Kritiese ondersoek na die strukture 
van die gen~ente in omvattende sin, sou binne die konteks van 

hierdie studie veels te uitgebreid wees. Dieselfde sou geld vir 
'n ondersoek aangaande die voorkoms van die charismata in die kerk 
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deur die geskiedenfs heen, of In kritiese ondersoek na die 

charismatiese beweging as onderdeel van hierdie studie. 

My opregte bede is, dat hierdie beskeie bydrae mag dien tot 
inspirasie wat sal lei tot 'n grondige vernuwing in die kerk. en 
ons nie langer onsself daarmee te vrede sal stel om van tyd tot 
tyd slegs 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed aan te lap nie. 
(Matt. 9:16). 
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5. Th. P.r - Theologie und Praxis. 
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Die Ou Testament - "Die Bybel". Uitgegee deur die Bybelgenoodskap 


van Suid-Afrika. Kaapstad. 1957 Uitgawe. 
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vertaling. Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Kaapstad. 
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"Novum Testamentum Graece et Latine" Eberhard Nestle. 
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