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3.  DIE GEBRUIK VAN LITURGIESE SIMBOLE EN RITUELE IN 

    DIE PAASSIKLUS 

   

3.1 Inleiding 

 

Om 'n teologiese basisteorie vir die gebruik van liturgiese simbole en rituele 

in die Paasliturgie te ontwerp vra ‘n duidelike begripsverklaring van wat in 

so teorie ter sprake is. Ter wille van groter duidelikheid, fokus hierdie 

hoofstuk onderskeidelik op liturgie, simbole, rituele en die Paassiklus. Die 

gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus sal beskryf en 

verklaar word ten einde 'n bruikbare teologiese teorie daarvoor te ontwerp. 
 

Navorsing wat gedoen is oor simbole en rituele (Hanekom:1995 en Viljoen 

2003) het volledig aandag gegee aan die verstaan en betekenis van die 

begrippe ter sprake. Hierdie ondersoek bou voort op bestaande navorsing en 

is ingestel op die toepassing van bestaande teologiese teoriëe en die 

uitbreiding daarvan met die oog op die Paassiklus. 
 

Daar is heelwat werke wat aandag gee aan die fundering en 

begripsverklaring van wat onder simbole en rituele verstaan word (Barnard 

1994, Barnard & Post 2001, Vos 1996a en Vos & Pieterse 1997).  Hierdie 

navorsing fokus nie op die volledige beskrywing van wat verstaan word 

onder simbole en rituele en liturgie nie, maar wil eerder die bestaande 

navorsing aanwend tot verheldering en ‘n verdere omskrywing van die 

gebruik daarvan in die Paassiklus.    
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Volgens Dingemans (1996:56-57) handel  dit in die Praktiese Teologie oor 

die praxis van die Christelike gemeente wat die evangelie van Jesus Christus 

langs die weg van die Bybel en die Christelike tradisie gehoor het en dit vier 

in die erediens. Die handelinge van die Christelike gemeente berus op die 

lang geskiedenis van ‘n interpretasie en toepassing van die boodskap van die 

evangelie. Tekste, interpretasies, interpretasie-netwerke, simbole en rituele 

en ontwikkelde vormgewing, sowel as persoonlike interpretasies en 

belewenisse, speel ‘n groot rol in hierdie proses.  Wat die analise van hierdie 

handelinge betref spreek Dingemans (1996:57) hom soos volg uit:  

 

“Voor de analyse daarvan bieden hermeneutische (Ricoeur) en cultureel-

antropologische (Geertz) benaderingswijzen de beste mogelijkheden."  
 

Dingemans se omskrywing van Praktiese Teologie bring die volgende 

winste vir die betrokke ondersoek na vore: 
 

• Dit beklemtoon  die praxis van die Christelike gemeente wat die 

evangelie van Jesus in die Bybel en deur die Christelike tradisie hoor 

en dit onder andere vier in die liturgie. 
 

• Die rol wat simbole en rituele speel in die handelinge van die 

Christelike gemeente word in fokus gebring.  
 

Hiermee kry die Bybel en die Christelike tradisie onmiddellik staanplek in 

die ondersoek.  Dieselfde geld ook die liturgie en simbole en rituele as 

integrale deel van die liturgie. 
 

Sweet (2000b:154-155) argumenteer dat die rasionele liniêre nalatenskap 

van die Verligting met meer absolute waardes, nie noodwendig afgespeel  
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hoef te word teen 'n nuwere ervaringsgerigte benadering met minder 

absolute waardes tot die evangelie nie. Hy maak dan die volgende 

opmerking wat vir hierdie navorsing 'n kardinale uitgangspunt bly: 
 

"One absolute remains absolute. That absolute is Jesus: the Way, the Truth, 

the Life ....." (2000a:155) 
 

Sekere basiese uitgangspunte soos die belangrikheid van die Skrif, tradisie 

en konteks is reeds in Hoofstuk twee gedebateer. Die Paassiklus aksentueer 

die geïnkarneerde en opgestane Jesus as die mees prominente figuur, as die 

hoofkarakter wie se bestaan gevier word in die betrokke tyd. Die liturgiese 

simbole en rituele in die Paassiklus sal  daarom alleenlik 'n sukses wees as 

die kollig daardeur val op die Jesus van die Bybel. In hierdie ondersoek 

waarin die primêre fokus op die Paasliturgie val, is die sentraliteit van Jesus 

Christus se kruis en opstanding ankeruitgangspunte. 
 

Ter wille van ‘n beter begripsverklaring sal die navorser vervolgens aantoon 

waaroor dit gaan in die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die 

Paassiklus.       
 

3.2 Die gebruik van LITURGIESE Simbole en Rituele  in die 

Paassiklus 
 

3.2.1 Agtergrond 
 

Hierdie navorsing sou die gebruik van simbole en rituele in die algemeen 

kon ondersoek. Dit was egter uit die staanspoor nie die skopus van die 

navorser nie. Die voorwetenskaplike waarneming van 'n bestaande probleem 

het van meet af verband gehou met die gebruik van rituele en simbole in die  
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erediens en dan spesifiek gedurende die Paassiklus. Sonder om die wiel te 

herontdek is dit noodsaaklik om te verstaan hoe lyk die liturgie waarin die 

gebruik van simbole en rituele vir die doel van hierdie ondersoek ingebed is. 

 

Die erediens word in die Nuwe Testament hoofsaaklik aangedui as die 

‘samekoms’ van die geloofsgemeenskap (vgl. Barnard 1981:58, Strauss 

1994:5-8 en Vos & Pieterse 1997:6).  In hierdie studie word die term 

'liturgie' meestal gebruik. Die navorser oordeel dat die term 'samekoms' te 

algemeen is. Die argument sou ook aangevoer kan word dat daar in 

‘samekoms’ meer lê as net die erediens. Elke erediens is ‘n samekoms maar 

elke samekoms van die geloofsgemeenskap is nie erediens nie. Die 

geskiedkundige ontwikkeling van die erediens het ook meegebring dat 

bepaalde liturgiese elemente toenemend deel geword het van dit wat ‘n 

bepaalde samekoms tipeer as erediens. Hierdie navorsing fokus op die 

Gereformeerde liturgie, maar is ook begerig om by die liturgie van ander 

geloofstradisies te gaan kers opsteek en die waarde daarvan vir die 

Gereformeerde liturgie aan te wend. Geen liturgie vind immers in isolasie 

plaas nie. Die Gereformeerde liturgie het gedurende die 20ste eeu 

uitgebreide ontwikkeling ondergaan. Hierdie ontwikkeling was die gevolg 

van ‘n reaksie op faktore soos mobiliteit en die bewustheid van die 

aanbiddingspatrone van ander geloofstradisies (Falconer 2003:142).    

  

Dit gaan in hierdie studie om bepaalde verbale en nieverbale liturgiese 

handelinge. Dit gaan ook om die kommunikasiemoontlikhede van hierdie  

handelinge soos dit gestalte kry in rituele en simbole. Die teologiese term 

'liturgie'  is sterk gevestig in die akademies-teologiese gesprek. Om daarom 

af te wyk van ‘n sodanig tradisionele teologiese term sal eerder verwarrend 
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as verhelderend wees.  Daar moet egter daarop gewys word dat die term  

‘worship’ in die Engelse literatuur gebruik word om, afhangend van die 

konteks, die erediens as geheel, of die sang, as dit gaan oor ‘praise and 

worship’, aan te dui. In hierdie studie word die term ‘worship’ vertaal met 

‘aanbidding’ as aanduiding van die totale aanbiddingsgeleentheid soos dit 

plaasvind in die erediens (Webber  2001). 

 

Die geskiedkundige ontwikkeling van liturgie dui van die vroegste tye af 

daarop dat dit die diens van die gemeente op ‘n bepaalde manier verwoord 

(Barnard 2001:90, Viljoen 2003:31-33 en Vos & Pieterse 1997:4-13).  

Liturgie dien as voertuig vir die gemeente om konkreet gestalte te gee aan 

die vertikale ontmoeting met God, toewyding aan Hom en horisontale 

betrokkenheid by medegelowiges en mense wat nog buite die kring van die 

geloofsgemeenskap staan.  Daarom sal liturgie in die 21ste eeu in inklusiewe 

taal (verbaal en nieverbaal) gestalte moet gee aan vertikale en horisontale 

kommunikatiewe gebeure, waarin God die eer ontvang en die medemens 

gedien word. Dit is deel van hierdie navorsing se doelwitte om sodanige 

inklusiwiteit uit te druk deur gebruikmaking van toepaslike simbole en 

rituele. Die realisering van inklusiewe vertikale en horisontale 

kommunikasiegebeure is slegs moontlik langs die weg van die inrigting van 

die erediens as ‘n ontmoetingsgebeurtenis. Hierdie ontmoetingsgebeurtenis 

is nie ‘n ‘eenrigting’-saak nie. Dit is eerder ‘n besondere gebeurtenis waarin 

God en mens, en mens en mens mekaar ontmoet.  So ontstaan ‘n dialoog 

waarin liturgiese taal ‘n rol speel. In hierdie dialoog moet alle betrokkenes 

met respek behandel word sodat in die ontmoeting woorde van lewe kan 

opklink (Vos & Pieterse 1997:7 en Dijk 2001:397-399). 
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Wanneer 'n ondersoek gedoen word na die gebruik van liturgiese rituele en 

simbole moet in gedagte gehou word dat dit gaan om bepaalde 

geloofshandelinge van bepaalde geloofsgemeenskappe. Die konkrete 

uitdrukking van hulle belewenis van die teenwoordigheid van die lewende 

Here is ter sprake. Omdat dit gaan oor die sinvolle gebruik van liturgiese 

rituele en simbole sal die 'samekoms' (erediens) van die geloofsgemeenskap 

noodwendig ter sprake kom. Hierdie 'samekoms' is saam met die handelinge 

wat plaasvind tydens spesifieke samekomste, naamlik eredienste gedurende 

die Paassiklus, deel van die onderwerp van hierdie navorsing. Strauss 

(1994:6) beskryf liturgie soos volg: 
 

"Liturgie dui op die struktuur of raamwerk waarbinne die gebeure in die 

erediens vorm aanneem. Dit is egter meer as dit. Die hele dinamiese gebeure 

van God en gemeente wat saamkom, word met die term aangedui."  

 

Die simboliese en rituele waarde van die erediens kom daarin navore dat die 

samekoms van deelnemende persone die mees basiese simbool van 

Christelike aanbidding konstitueer. Alle ander simbole en simboliese 

handelinge van die liturgie hang in die eerste plek af van die spesifieke 

samekoms van die gemeente vir hul ‘leitourgia’ (Lathrop 1999:21). 

 

Die onderhawige navorsing wil ondersoek instel na hoe die Paasgebeure, 

soos uitgedruk in bepaalde toepaslike rituele en simbole, vorm aanneem en 

'n regmatige staanplek kry in die erediens as spesifieke samekoms van die 

gemeente.  
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3.2.2 Gereformeerde liturgie 
 

3.2.2.1 Vertrekpunt 
 

Die navorser vind homself uit die aard van sy opleiding en praktykervaring 

tuis binne die Gereformeerde liturgie en daarom word die ondersoek 

toegespits op ‘n geloofsgemeenskap met sodanige uitgangspunte. Dit is egter 

ook een van die uitgangspunte van hierdie studie om te gaan put uit ander 

geloofstradisies. Webber het ten minste vier boeke geskryf oor wat hy 

'Blended Worship' noem (1994; 2000; 1998; 2001). Hierdie navorsing sal die 

winste van die konsep ‘Blended Worship’ beskryf, verklaar en die toepassing 

daarvan in die praktyk toets. Daar is ook nog meer resente werke soos die 

van Kimball (2004) wat  vanuit 'n 'evangelical' agtergrond werk met 

aanbidding wat 'n nuwe generasie aanspreek.  

 

Hoewel liturgie vanuit 'n Gereformeerde agtergrond op sekere punte sterk 

sal verskil van voorstelle uit ander geloofstradisies, is die navorser daarvan 

oortuig dat heelwat heil te vind is daarin om by ander tradisies te gaan leer. 

In die lig hiervan sal die navorsingsresultate ook waarde toevoeg tot ander 

geloofstradisies. Volgens Nicol (2000:108) ‘staan ‘n egte Gereformeerde 

kerk daarvoor oop om deur ander invloede verryk te word’.  Die ondersoek 

sal egter toegespits bly op die genoemde geloofstradisie soos dit konkrete 

gestalte kry in die NGK.  

 

Voortdurende reformasie is kenmerkend van die Gereformeerde liturgie wat 

oor die jare gestalte aangeneem het en steeds aangetref word in die 

samekomste van die geloofsgemeenskap. ‘n Herwaardering en vernuwing 

van die Gereformeerde liturgie is noodsaaklik. Gedurende die 
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middelvyftigerjare was daar in Nederland gematigde vernuwing wat sterk 

vasgehou het aan ‘Gereformeerde erfgoed’.   Daar was ook ‘n  meer radikale 

vernuwing wat die erediens wou plaas in ‘n breër samelewingskonteks. 

Hiervolgens moes die Gereformeerde erediens met ‘n fokus op die 

prediking, sterker aansluit by moderne lewensvorme.  Verdere 

vernuwingspogings het die erediens geplaas in ‘n breër kerklike, ekumeniese 

kader. Op grond hiervan is gesoek na elemente wat die verskillende kerklike 

tradisies met mekaar kon verbind (vgl. De Jong 1996:188-189).   
 

Hoewel De Jong se navorsing die Gereformeerde erediens in Nederland in 

die oog het, is bogenoemde  in die volgende opsigte van waarde in die NGK: 
 

• 'n Band met die Gereformeerde tradisie is onverhandelbaar en bly 

deurgaans deel van die uitgangspunt van hierdie ondersoek. 
 

• 'n Liturgie wat nie aansluit by moderne lewensvorme nie, het nie   

konkrete betekenis vir die mens van die 21ste eeu nie.  Bester (2000) 

het in sy navorsing ‘n model uitgewerk waarvolgens drie 

energiebronne deurgaans meewerk in liturgievorming. Die drie bronne 

is die Skrif, tradisie en konteks (vgl. Bester 2000:21).  Skematies sien 

hierdie model soos  volg daar uit (Figuur 3 hieronder): 
 

                                           
Figuur 3 : 'Drie-bronneteorie vir Liturgievorming' (Bester 2000:29) 
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Die waarde en toepaslikheid van Bester se drie-bronneteorie vir 

hierdie navorsing lê daarin opgesluit dat daar deurgaans in die gebruik 

van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus rekening gehou 

behoort te word met die Skrif, die tradisie en die konteks. 

   

• Liturgie moet ook soek na 'n soort 'ekumene' waaronder verstaan word 

die sinvolle gebruik van elemente uit verskillende kerklike tradisies 

(vgl. Hanekom 1995:145 en Viljoen 2003:51-53). 
 

Dit sou maklik wees om te sê dat dit in hierdie ondersoek oor 

'Gereformeerde liturgie' gaan. Die verwysingsraamwerk waarbinne gewerk 

word, sou met hierdie uitgangspunt kort en klaar omskryf kon wees. Wat 

egter onder 'Gereformeerde liturgie' verstaan en toegepas word, 

verteenwoordig nie noodwendig 'n bepaalde eenvormige beskouing of 

hantering daarvan nie. Die rede hiervoor kan toegeskryf word aan die 

subjektiewe gebruikmaking van Gereformeerdheid as fundering vir bepaalde 

standpunte (Viljoen 2003:44 en Nicol 2000:96-109).  
 

Na die mening van die navorser is daar ook nie noodwendig eenstemmigheid 

oor die Gereformeerde liturgie nie. Die hedendaagse Gereformeerde  liturgie 

vertoon ‘n ryke verskeidenheid wat wissel van ‘n losse, ongebonde en vrye 

aanbieding aan die een kant en ‘n sterk formele orde aan die ander kant (vgl. 

Brink & Witvliet 2003:337). 
  
Hierdie ondersoek sluit aan by  Strauss (1994:96-98) se gevolgtrekking wat 

lig werp op die Gereformeerde erediens as ontmoeting tussen God en mens 

met klem op die Woord, Gebed en Sakramente asook die aktiewe deelname 
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van die lidmate en God se inisiatief in die ontmoetingsgebeure. Dit wil ‘n 

verdere tree gee om  in aanvulling by bestaande navorsing ook 'n teologiese 

liturgiese teorie vir die gebruik van simbole en rituele in die Paassiklus te 

ontwerp.  
 

Die ondersoek hou  rekening met wat Burger (1999a:1-22 en 2001:54-126), 

(vgl. Viljoen 2003:44-51) beskryf as die vyf dryfvere van die Gereformeerde 

tradisie en die implikasies daarvan vir die liturgie tydens die Paassiklus.  
 

Hierdie dryfvere is: 
 

• om te lewe voor die oë van God. (‘coram Deo’). 

• gebonde aan die Woord. (‘Sola Scriptura’) 

• gerig op die lewe. (‘vocatio’) 

• bewus van ons swakheid en God se genade. (‘sola fide’ en ‘sola 

gratia’);  en 

• in die krag van die Gees en tot eer van God. ('soli Deo Gloria').  
 

Van der Merwe (1995:5) dui die hulp aan mense om in verhouding met die 

Here te leef, aan as die kern van die gemeente se bediening. Toegespits op 

die onderhawige studie dui hierdie dryfveer op ‘n totale gerigtheid op God in 

die liturgie. Die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus 

speel af in God se teenwoordigheid (‘coram Deo’) en daarom sal die 

suksesvolle gebruik van simbole en rituele in die erediens daarvan afhang of 

dit ‘n bewustheid op die rasionele sowel as emosionele vlak kweek van 

‘God is hier teenwoordig’. Hierdie dryfveer aksentueer die aanbiddingsaard 

van alle liturgie (Burger  1999a:11). Elke simbool of ritueel wat in die 

erediens gebruik word, kan daaraan getoets word of dit ‘n ‘coram Deo’-lewe 

bevorder. 
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Vir Gereformeerdes is dit primêr dat die lewende God Homself in sy Woord 

bekendmaak aan die mens en hulle ontdek wie Hy is. Deur sy Woord neem 

Hy besit van mense en vernuwe en heilig hulle. (Burger 2001:74). In die 

liturgie kom God deur sy Woord en Gees na die mens (Webber 2001:3). Vir 

gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus is gebondenheid 

aan die Woord deurslaggewend. Die ontginning van toepaslike 

Bybelsgefundeerde Paassimbole en rituele gee uitdrukking aan ‘n teologiese 

verwysingsraamwerk van   ‘First Century Passion for the 21st  Century 

World’.    (Sweet 2000b:xvii) en  “….. a back-to-the-future methodology of 

movement that is simultaneously backward and forward” (Sweet 2000b:xvi) 

(vgl. 1.5.1 hierbo). 

 

Die lewende God roep gelowiges nie uit die wêreld weg nie,  maar wil hulle 

lei tot ‘n gerigtheid op die lewe. Gelowiges leef nie net in die 

teenwoordigheid van God nie. Hulle leef ook met Hom in die wêreld. Die 

wêreldbevestigende en lewensreddende strekking van die Christelike geloof 

mag nie in die erediens ontbreek nie. Toepaslike liturgiese simbole en rituele 

in die Paassiklus moet relevant en eietyds uitdrukking gee aan die Christen 

se ‘vocatio’ in die wêreld. 

 

Die realiteit en bewustheid  van ons swakheid en sonde dreig om elke plan 

van God en elke poging van die mense te verydel. Die feit dat sonde dreig 

om God se bedoeling vir ons lewe  te wil ontwrig en verydel, moet gesien en 

verwoord word in die erediens. In hierdie verband dien die Paassiklus 

uitnemend as verwoordingstyd van ons eie beperktheid. Die sentraliteit van 

dood, begrafnis en opstanding kan liturgies, verbaal en nieverbaal in 
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simboliese en rituele taal benut word as verwoordingskanale van die 

Gereformeerde uitgangspunt van menslike swakheid en sonde. 

 

Die sekerheid oor die genadige en sonde-oorwinnende werk van God se 

Gees skep afwagting en hoop in die erediens (Burger 1999a:18). Liturgiese 

elemente dra by tot die verkonkretisering van die werk van die Heilige Gees. 

Die Votum as konstituering van die erediens as God Drie-enig se 

vergadering met sy volk, lofprysing, skuldbelydenis en genadeverkondiging, 

verkondiging van die evangelie en die seën, dien in die Gereformeerde 

erediens as draers vir die werk van die Heilige Gees (vgl. Burger 1999a:19).  

Die spesifieke inhoude van die Paasgebeure soos verwoord in die 

Paasliturgie dien gedurende die Paassiklus as afleweringkanale vir die werk 

van die Gees. Binne die Gereformeerde geloofstradisie is daar sonder 

opheffing van orde, groot moontlikhede vir ‘n afwagting op die Heilige Gees 

se werk deur middel van die liturgie (vgl. Burger 1999a: 19-21).          
 

3.2.2.2 Hoe lyk die Gereformeerde liturgie? 
 

Die doel van hierdie navorsing is nie om die Gereformeerde liturgie se 

geskiedenis na te vors en te beskryf nie. Die doel is eerder om uitstaande 

toepaslike kenmerke van die Gereformeerde liturgie kortliks te beskryf en 

die relevansie daarvan vir die onderhawige ondersoek uit te wys. 

 

Barnard (1981) het die ontstaan, ontwikkeling en wese van die 

Gereformeerde erediens omvattend nagevors en beskryf. Vos en Pieterse 

(1997) se omskrywing van die erediens is verhelderend in hierdie verband. 
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Daar is ook die navorsing van Strauss (1994) en dié van Viljoen (2003) 

asook die werk van Burger (1991a; 1995; 1999a; 1999b en 2001) wat aan 

hierdie belangrike saak aandag gee. Vir hierdie studie is die volgende 

uitstaande kenmerke van die Gereformeerde erediens ter sake: 
 

 

• Dit gaan in die Gereformeerde erediens oor die amptelike verkeer 

tussen Christus en sy gemeente en sy teenwoordigheid by die mense 

(Barnard 1981:388; 405-416). Wanneer liturgiese simbole en rituele in 

die Paassiklus gebruik word moet dit rekening daarmee hou dat die 

Paasgebeure, te wete die lyding, sterwe en opstanding van Christus, 

gevier word.  Sodanige verkeer tussen Christus en sy gemeente  sal 

dus gekenmerk word deur toepaslike verbale en nieverbale liturgiese 

simbole en rituele. 
 

• Daar moet ook groot erns gemaak word met die wyse waarop 

uitdrukking gegee word aan Christus se teenwoordigheid. Een van 

die basiese uitgangspunte hier sluit aan by die 'coram Deo'-beginsel 

met die wete dat die geloofsgemeenskap in sy teenwoordigheid leef, 

maar ook dat sodanige teenwoordigheid nie 'n mensgemaakte 

bestanddeel is nie. God gee sy gemeente krag deur sy Gees tot 'n lewe 

van toewyding aan Hom. Hoe hierdie proses gehonoreer word deur 

die gebruik van simbole en rituele in die Paassiklus is bepalend vir die 

behoud van stylvolle Gereformeerdheid. 
 

• In die middelpunt van die erediens staan God Drie-enig (Barnard 

1981:388 en Viljoen 2003:47).  Hierdie perspektief behoort die 

Paasliturgie te beskerm teen 'n eensydige Christosentrisme. Wie die 
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lyding, dood en opstanding van Jesus liturgies simbolies en ritueel 

uitbeeld moet deurgaans rekening hou met die feit dat dit alles die 

werk is van God Drie-enig. Hy is die outeur van die totale 

verlossingsplan en stuur sy Seun as die inhoudgewer van wat ookal 

tydens die Paassiklus gevier word.  Hier sou gepleit kon word vir 'n 

trinitariese benadering tot die gebruik van liturgiese simbole en rituele 

in die Paassiklus.  Hoe dit konkreet gestalte aanneem is deel van die 

skopus van hierdie navorsing. 
 

• Die Gereformeerde erediens is 'n ruimte waar mense opgeroep word 

tot diens. Dit handel uiteraard oor diens aan God uit dankbaarheid en 

tot lof  en eer van God (Vos & Pieterse 1997:8).   Dit gaan ook om 

diens aan die medemens en daarom sal liturgiese simbole en rituele in 

die Paassiklus nie net mense bewus moet maak van die geheimniskant 

van God nie (Burger 1995:73), maar die Christusgebeure, soos 

versimboliseer in die Paassiklus, behoort mense ook te motiveer om 

uit te gaan en te gaan dien in  die wêreld (vgl. Hendriks 2004:24 in 

soverre dit gaan oor wat hy noem 'the missional praxis of the triune 

God'  in die beoefening van Teologie). 

 

• Die Gereformeerde erediens is gerig op die verlede, hede en toekoms 

(Barnard 1981:392-393). Wanneer die gebruik van liturgiese simbole 

en rituele in die Paassiklus tot hul reg kom sal daar deurgaans 

rekening gehou moet word met die feit dat Jesus gely, gesterf, 

begrawe is en opgestaan het uit die dood. Die betekenis hiervan 

behoort vandag, simbolies en ritualisties, gevier te word. Alles vind   

plaas met 'n blik op die toekoms (Bester 2000:29) met die belofte van 
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    volmaaktheid. Die leë kruis en leë graf simboliseer die oorwinning wat 

    reeds behaal is, en wat ook 'n toekomstige werklikheid is. 
 

• Die Gereformeerde erediens staan of val by die dialogiese aard 

daarvan (Barnard 1981:394-395). Tydens die erediens spreek God en 

die gemeente antwoord (Vos & Pieterse 1997:7). Wanneer aandag 

gegee word aan 'liturgie as kommunikasie' sal meer breedvoerig 

uitgebrei word oor die gesprekmatige aard van die erediens. Hier word 

volstaan om te beklemtoon dat enige poging om die kommunikatiewe 

aard van die erediens te stimuleer deur gebruikmaking van liturgiese 

simbole en rituele, rekening moet hou met 'n stylvolle, eietydse 

Gereformeerde aanslag. 
 

• Die Woord en die sakramente  is ononderhandelbare komponente 

van die Gereformeerde erediens. Die wyse waarop die Woord as 

simbool figureer en hoe die hantering daarvan as ritueel binne die 

Paasliturgie tot reg kom, is bepalend vir die behoud van 'n 

Gereformeerde liturgie. Die simboliese en rituele waarde van die 

sakramente moet nie onderskat word nie. Hanekom (1995:51) 

beklemtoon dat doop- en nagmaalformuliere wat  sonder die nodige 

sensitiwiteit hanteer word, kan lei tot ‘n verskraling van die  

sakramente as linkerbreinaktiwiteite. 
 

• Die werk van die Gees is van sentrale belang in die Gereformeerde 

erediens. Barnard (1981:476-480) dui aan dat die Gees die oorsprong 

en geheim van die Christelike erediens is en wys daarop dat die Gees: 
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- gesprek en ontmoeting met Christus bring; 

- omvattende verlossing en vernuwing bewerk; 

- die gemeente tot  ware betrokkenheid bring;  en 

- lewe en vreugde in die erediens bring.        
 

Strauss (1994:149) wys daarop dat die werking van die Heilige Gees 

in die erediens nie iets is wat opgewek hoef te word nie. Dit is reeds 

daar; dit moet net erken en beleef word.  
 

Die werk van die Heilige Gees speel ‘n belangrike rol in die gebruik 

van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus. Dit is van kardinale 

belang dat weggestuur sal word van 'n bepaalde horisontalisme as sou 

‘n sinvolle inrigting van die liturgie net bepaal word deur die 

beplanners en aanbieders daarvan. Die werk van die Heilige Gees en 

die werk van die mens is nie onderling uitsluitend nie. Veel eerder 

neem die Gees die menslike poging in diens om dan ook deur middel 

van liturgiese simbole en rituele die Paassiklus in mense se harte en 

lewens te laat lewe. 'n Mens sou in sekere sin kon sê dat dit hier gaan 

oor die menslik onbeplande werk van die Gees. Die kritiese vraag is in 

watter mate daarvoor ruimte geskep word?  
 

• Die Gereformeerde erediens word gedra deur gebed. Dit gaan om  die 

aan-bid-ding van God.  
 

• Die erediens as fees. Die erediens is die samekoms van die gemeente. 

Dit is die plek waar die heil wat God in Christus bewerk het, gevier 

word (Vos en Pieterse 1997:8).  Liturgiese simbole en rituele in die 

Paassiklus sal iets van hierdie feeskarakter weerspieël. Wanneer die 
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 Lydenstyd plaasvind, sal die fees gedemptheid openbaar terwyl daar 

in die Paastyd met die viering van Jesus se opstanding uit die dood, 'n 

baie groter uitbundigheid kan heers.   

 

• Die erediens as handelingsruimte (Vos & Pieterse 1997:9).   Hier 

kom die totale mens in beweging. Liggaamlike, geestelike en 

simboliese handelinge vorm 'n integrale deel hiervan (Vos & Pieterse 

1997:9).  
 

3.2.3 Liturgie as kommunikasie 

 

3.2.3.1 Veranderende tye 
 

Die tye waarin ons leef, is veranderende tye. Sekere skrywers verwys ook 

hierna as oorgangstye (Burger 1995:13-38 en Viljoen 2003:39-42).  Hierdie 

ondersoek fokus nie op ‘n volledige beskrywing van veranderende tye nie. 

Die skopus van die studie is die inhoud van die liturgie tydens die 

Paassiklus.  Die navorsing sal egter tekortskiet as daar hoegenaamd geen 

kennis geneem word van die veranderende tye waarin die Paasliturgie 

homself afspeel en die benuttingsmoontlikhede van uitdagingsgeleenthede 

daarin opgesluit, nie uitgewys word nie  (vgl. 1.1.1.2 hierbo). Wat hier van 

belang is, is wat Burger (1995:13-21) in sy uiteensetting van oorgangstye as 

geleenthede, uitwys as  'positiewe moontlikhede'.   In sodanige tye sal daar 

singewend gesoek moet word na die bepalende inhoude van die liturgie.  

Mense behoort die hoop wat opgesluit is in die Christusgebeure, soos 

uitgedruk in die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus, 

interaktief, visueel en sensories te beleef. Hierdie belewenis moet egter 'n 
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egte Godgegewe ervaring wees wat gedryf en geïnspireer word deur die 

Gees van God. Dit sluit egter nie menslike handelinge uit nie.  

 

3.2.3.2 Kommunikatiewe identiteit in veranderende tye 

 

In die lig van veranderende tye met bepaalde kenmerke is die uitgangspunt 

van Praktiese Teologie as kommunikatiewe handelinge in diens van die 

evangelie, soos reeds in hierdie studie aangetoon, die sleutel tot 'n dinamies, 

egte interaktiewe belewenis van liturgiese simbole en rituele. In die erediens 

gaan dit om die kommunikasie van die evangelie. Hierdie kommunikasie 

moet noodwendig plaasvind d.m.v. verskillende modi. Is liturgiese simbole 

en rituele sinvolle modi van kommunikatiewe bediening? Dit is waarmee 

hierdie ondersoek hom besig hou.     

 

Pieterse (1998:343) wys daarop dat die kerk as geloofgemeenskap te make 

het met 'n soeke en bevestiging van identiteit en dat hierdie soeke moet wees 

in die rigting van 'n kommunikatiewe identiteit wat gevind word in die 

dinamiese interaktiewe verhouding tussen God en mens.  Bandy (2000:44) is 

van mening dat identiteit beplanning sal vervang as die sleutel tot 

volhoubare organisasies.  

 

Burger (1999b:52-76) gee uitvoerig aandag aan die identiteitsvraag: ‘Wie is 

ons’?   Ware identiteit lê nie in die eerste plek in die geskiedenis van 'n 

gemeente, in haar konfessionele band, naam of geboue nie, maar in ‘n 

verhouding met die lewende God wat daagliks konkreet vorm aanneem in 

woorde, strukture, simbole, prosesse en dade van die gemeente.  
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Die identiteitsvraag vra voortdurend, langs die weg van diskoers, na 

onderlinge begrip en konsensus oor die waardes van die geloofsgemeenskap  

en hul identiteit in ‘n nuwe situasie (Pieterse 1998:343).   In die vorming en 

verdieping van ‘n gemeente se identiteit speel simbole en rituele ‘n 

bepalende rol. As ‘n gemeente se konfessionele identiteit in ag geneem 

word, speel simbole en rituele ook hierin ‘n rol. In die apostolicum word 

bely: “Ek glo in Jesus Christus……. wat gely het onder Pontius Pilatus, 

gekruisig is, gesterf het en begrawe is ……… wat op die derde dag weer 

opgestaan het uit die dode”. Die inhoud van hierdie belydenisse beskik oor 

die potensiaal om te dien as identiteitskommunikators, veral in die 

Paassiklus.      

   

Die kommunikatiewe identiteit van geloofsgemeenskappe hang ten nouste 

saam met die liturgie. Uiteraard dien liturgiese simbole en rituele  as 

kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie. Wat Burger 

(1999b:130) oor kommunikasie sê het waarde vir hierdie ondersoek:  
 

" 'n Goeie verstaan van die tye waarin ons leef en die mense met 

wie ons te doen het, gaan ons ook help met 'n volgende saak, 

naamlik 'n beter insig in die kommunikasiesisteme van ons tyd."  
 

Die ontwikkeling van media in die tweede helfde van die 20ste eeu en aan 

die begin van die 21ste eeu is so ingrypend dat dit deurgaans vra na nuwe 

maniere van kommunikasie. Babin (1991:1-17) dui aan dat daar ingrypende  

veranderings intree in die hedendaagse samelewing.  Volgens Babin 

(1991:4) is die volgende eienskappe kenmerkend van die moderne 

samelewing: 
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• die ontwaking van beeldryke kommunkasie; 

 

• die belangrikheid van emosionele verhoudings en waardes;  en 

 

• die verbrokkeling van nasionale en kulturele grense. 

 

Die 21ste-eeuse burger is ‘n wêreldburger en leef in die ‘global village’. Die 

ontwikkeling op tegnologiese gebied het ‘n invloed op die wêreld. Tye speel 

af in wat genoem word  die ‘Informasie’-era (Burger 1999b:130-131 en 

Babin 1991:11-15). Die blootstelling aan die elektroniese media het 

rigtinggewende implikasies  vir die tradisionele kommunikasiemetodes van 

die kerk. Die tyd van rasionele en reglynige denke kry nuwe dimensies by.  

 

Daar kom groter klem op wat Babin (1991:4) noem ‘new languages of 

communication’. Inhoude soos kerslig, brandgeskilderde glas, spesiale 

klankeffekte, die misterieuse teenwoordigheid van Christus, gewyde 

aanbidding, herhalende musiek, nadenke, meditasie en atmosfeer, dra sterker 

betekenis in die oudiovisuele era wat aan die begin van die 21ste eeu in 

intensteit toeneem (Babin 1991:89-90). Mense van die Informasie-era dink 

meer in die vorm van prentjies as in terme van argumente, meer in terme van 

skoonheid en estetika as blote rasionaliteit (Burger 1999b:131). 
 

Bandy (2000:39) verwoord die era waarin ons leef soos volg: "The 

resurgence of fantasy can be seen throughout postmodern culture". Volgens 

Bandy (2000:39) is die volgende merkers aan te dui as tekens van hierdie 

'fantasy': 
 

• 'n oorvloed boeke oor fantasie en wetenskapsfiksie; 
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• die gewildheid van futuristiese of 'post-Armageddon' avontuurfilms; 
 

• wat hy noem 'prime time marketability of television fantasies about 

legendary or invented heroes'; 
 

• die media se beheptheid met die bonatuurlike, die magiese of die 

bisarre;  en 
 

• interaktiewe 'CD-ROM’-speletjies wat deelnemers toelaat om 

historiese gebeure te verander, nuwe wêrelde te skep en hul eie 

gedragsreëls te skryf.  
 

Dié tyd (begin 21ste eeu) waarin die evangelie gekommunikeer moet word, 

is gevul met ‘n groter geestelike spekulasie en kreatiwiteit. Die uitdagings 

aan almal wat betrokke is by die aanbieding van eredienste is groter as ooit 

tevore. Bandy (2000:39) verwoord ‘n kritieklose navolging van tradisionele 

gebruike soos volg: “Old habits are no longer effective to survive daily 

living". 
 

Die kommunikasie van die evangelie tydens die Paassiklus in die 

Gereformeerde erediens sal nie anders kan as om die elektroniese media, 

met inbegrip van beelde en klank asook interaktiwiteit, aan te wend as draers 

van toepaslike liturgiese simbole en rituele nie (vgl. ook Bandy 2000:40 en 

Viljoen 2003:136).  
 

Viljoen (2003:136) dui aan dat die dialogiese kommunikasieteorie as 

praktykteorie die ruimte skep vir totale kommunikasie waarin dit gaan oor  

kommunikasie wat soveel moontlik sintuie betrek wat op metavlakke 

(gesindheid, waarde, liefdevol) kommunikeer; heelbreinkommunikasie wat  
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liggaamlik, deelnemend, transendentaal, normatief, teleïtief, verbeeldingryk 

en herinneringstimulerend is.    

 
Inhoudryke, verskilmakende kommunikasie van die evangelie is iets wat 

uitgebou kan word deur middel van studie en toerusting, maar in essensie 

bly dit ‘n gawe van God.  Met verwysing na hierdie dimensie van Christelike 

kommunikasie as ‘n bepaalde a-priori stel Babin (1991:70) dit soos volg: 

“To try to conceal this apriority is to describe a house without referring to 

its foundations. It is from God that the Christian receives a certain gift of 

communication, and that gift is both a revelation and an original impulse".  

 
In aansluiting by Burger  (1999b:131) is die navorser daarvan oortuig dat 

voortdurend kennis geneem moet word van wat in ons wêreld op die vlak 

van kommunikasie gebeur, maar dit moet nie die ‘God deur Sy Gees’ 

geïnspireerde kommunikasie onderspeel nie en dit moet ook deurgaans 

rekening hou  met die feit dat die moderne media op geen manier die 

menslike persoonlike kommunikasie kan vervang nie. Vir hierdie studie is 

dit van belang dat die elektroniese media gebruik kan word om liturgiese 

simbole en rituele in die Paassiklus te kommunikeer. Dit moet egter 

ondersteunend en aansluitend wees tot persoonlike kommunikasie 

(aanbieders in die erediens) en ander konkrete media (brood en wyn by die 

Nagmaal, water by die Doop, ruwe houtkruis in die ouditorium). 

 
Webber (1994:61-62) wys daarop dat die inhoud van liturgiese 

kommunikasie  gedurende die vroeë kerk se geskiedenis gewentel het 

rondom die volgende: 
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- Jesus Christus se geboorte, lewe, dood, opstanding, hemelvaart 

en wederkoms. 

- Die struktuur van Christelike aanbidding was die Woord en 

sakramente, insluitende gebede, liedere, doksologieë, seënbedes 

en response. 

- Die konteks waarin aanbidding plaasgevind het was die 

Christelike kerk, deur God geroep tot aanbidding, waar elke 

lidmaat sy of haar rol gespeel het en waar God gepraat het en 

die erediensganger gereageer het. Hierdie aanbidding is 

geaksentueer deur simbole en rituele soos die Doop en die 

Nagmaal. 

 

Webber (1994: 62) verwoord  die band van die hedendaagse liturgie met 

tradisionele Joodse aanbidding soos volg: 

  

"In content, structure and context, we are able to discern a continuity with 

Jewish worship, and particulary with the biblical themes surrounding the 

twofold action of God initiating worship and the people responding in faith 

through remembrance, anticipation, and celebration."  
 

Vir hierdie ondersoek is dit van  belang dat: 
 

• die veranderende tye waarin ons leef na singewende kreatiewe 

kommunikasie in die erediens vra; 
 

• die tradisionele liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus 

herinterpreteer word in die huidige konteks; 
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• nuwe weë gevind moet word om die kerklike kommunikasie te lanseer 

in die rigting van 'n Godgegewe, interaktiewe, dinamiese, 

ervaringsmatige liturgie; 
 

• die Gereformeerde liturgie in so 'n soeke die nodige ruimte bied vir ‘n 

sinvolle erediensbelewenis; 
 

• die voorbeelde van aanbidding uit die geskiedenis van die vroeë kerk, 

‘n goeie onderbou bied vir ‘n verantwoordelike Bybelsgefundeerde 

model vir die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die 

Paassiklus;  en 

 

• 'n verantwoordelike proses waar uit ander geloofstradisies geput word, 

gefasiliteer sal word.  

 

3.2.3.3 Nuwere tendense 

 

Die vraag of die Gereformeerde erediens so ingerig kan word dat 

tradisionele en eietydse simbole en rituele in die Paassiklus kreatief, 

verhoudingskeppend en interaktief kan plaasvind, is vir hierdie navorsing 

belangrik. Dit hou verband met sekere  ‘nuwere tendense’ met betrekking tot 

die inrig van ouditoriums, liturgiese opsette, die gebruik van multimedia en 

die betrokkenheid van funksionarisse by die aanbiddingsbediening.  Hierdie 

ondersoek be-oog om aan te toon dat die verryking van die tradisionele 

liturgie met insette uit nuwe bewegings in aanbiddingstyle, ‘n bydrae lewer 

tot die verbeterde gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus.  
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Sweet (1999b:208) wys daarop dat die moderne wêreld gekenmerk word 

deur liniêre en hiërargiese strukture, soos rye sitplekke wat vasgeskroef is 

aan die vloer en gerig is op ‘n enkele podium, terwyl die postmoderne 

kultuur wegbeweeg in die rigting van die sirkel. Die implikasie van hierdie 

soort beweging vir die onderhawige studie, is dat daar in die 21ste-eeuse 

liturgie toenemend ruimte geskep behoort te word vir kreatiewe 

multidimensionele modi van bediening. Hoewel daar ‘n tendens is dat 

tradisionele aanbiddingstyle toenemend in onguns raak, is daar tog ook die 

moontlikheid van ‘n sinvolle gebruikmaking van tradisionele liturgie 

(Easum & Bandy 1997:74-75). 

  

Nadat Webber (1994:139-145) 'n uitgebreide historiese beskrywing van die 

liturgiese opset in die verskillende geloofstradisies gegee het, wys hy op 

belangrike verskuiwings in die liturgiese tradisie wat vra na veranderde 

liturgiese opsette.  Onderliggend aan hierdie verskuiwings is die 

herontdekking van die Bybelse verstaan van aanbidding as die gemeentelike 

viering van God se magtige reddingsdade en dat aanbidding nie meer iets is 

waarvoor gekyk of waarna geluister word nie, maar iets is wat mense doen. 

Vir hierdie ondersoek is die volgende verskuiwings van belang: 

 

• Die skuif van ‘n predikant-gedomineerde aanbidding na ‘n 

erediensganger-gesentreerde aanbidding. Protestantse aanbidding het 

tradisioneel sterk gefokus op die liturg, met die gevolglike uitleg van 

ouditoriums wat daarop ingestel was om die prediker behoorlik te sien 

en te hoor  (Brienen 1987:220-221).  Rye sitplekke was so gerangskik 
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     dat erediensgangers gerig was op ‘n kateder of kansel wat weer gerig 

was op die gehoor. Die predikant is gesien as die ‘programdirekteur’ 

of ‘aanbieder’ terwyl die erediensgangers daar was as ‘gehoor’ en om    

‘onderrig’ te word (Webber 1994:145). 
   

Easum en Bandy (1997:72) beskryf erediensgangergesentreerde 

aanbidding  soos volg: 
 

 “Christian worship…… will not be a spectator sport, a concert hall, 

or a lecture room. It will involve all the senses, draw people into faith 

experience and motivate mission and spiritual discipline during the 

week.”     
 

•    Die teruggee van aanbidding aan die erediensgangers. Hierdie 

verskuiwing hang saam met die betekenis van leitourgia as ‘werk 

van die mense’ (Barnard 2001:90 en Webber 1994:145).  Dit 

impliseer dat daar verskillende kreatiewe moontlikhede opgesluit is 

in die feit dat die aanbieding van ‘n erediens nie net in een persoon 

se hande is nie. Een van die heersende voorbeelde in hierdie 

verband is dat die musiekbediening uitgebrei word.  Verskeie 

instrumente en voorsangers word gebruik, en dit stel op sy beurt 

weer eise aan die argitektuur van ouditoriums (Webber 1994:145). 
 

Erediensgangers se betrokkenheid  kan en moet ook op ander maniere 

as deur sang en musiek, gefasiliteer word. Die rolspelers by 

aanbiddingsbediening hoef nie net beperk te wees tot enkele 

bykomende funksionarisse soos musiekbegeleiers, voorsangers, die 

persoon of persone wat die klank- en dataprojeksie hanteer nie.  
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Verdere moontlikhede soos die potensiaal van mede-

erediensbeplanning moet ontgin word. McClure (1995:9) stel dit soos 

volg:  “the best way to empower congregations for ministry and 

mission is through the use of collaborative forms of leadership and 

preaching”. 
 

Die beplanning en aanbieding van die erediens in die Gereformeerde 

tradisie was te lank in die hande van enkele individue.  Dit is beter om 

aanbiddingspanne te gebruik  om die hele erediens as kunswerk onder 

leiding van die Gees van die Here,  te beplan en aan te bied. 

Funksionarisse soos die prediker, musiekkoördineerder, drama-leier, 

musikante, dansers, tegniese personeel vir beligting, klank, 

beeldmateriaal en lokaalinrigting, mense wat groet en plekke aanwys, 

asook beraders en gebedspanne kan mede-verantwoordelikheid vir die 

erediens neem (Easum & Bandy 1997:96). 
 

•  Die koor se rol het geskuif en dit vra na die heroorweging van die 

liturgiese opset.  In kerke waar liturgiese vernuwing nagestreef word 

en kore nie beëindig is nie, funksioneer die koor as kantor of 

musiekleier vir die hele gemeente. In sodanige gevalle is voldoende 

ruimte hiervoor noodsaaklik.  Die neiging is ook om die koorruimte 

aan die kant van die ouditorium te plaas ter bevordering van 

gemeentelike betrokkenheid. Die verskuiwing van die koor se rol gaan 

gepaard met die herstel van die kunste en dan veral danse wat die 

bediening van die Woord versterk. Vir ‘n beter artistieke 

ondersteuning  en interpretasie van liedere, Skriflesings, gebede, preke 

en ander aanbiddingshandelinge, is ‘n groter beweegruimte nodig 

(Webber 1994:145). 
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• Die toenemende viering van die sakramente in die weeklikse 

erediens. Voldoende ruimte is nodig vir die sinvolle viering van die 

Nagmaal en die  Doop asook vir salwing met olie (Webber 1994:145).   
         

• Die toenemende aktiewe deelname van erediensgangers aan 

eredienste. In sommige kerke kom mense al meer vorentoe vir gebed, 

handoplegging en vir ander vorme van bediening (Webber 1994:145).  
 

Hierdie skuif vra ook na ‘n nuwe uitkyk op die Gereformeerde 

erediens. Die navorser is van mening dat nuwe ploegvore in hierdie 

verband getrek moet word. Dit is ook ‘n vraag of God nie nuwe 

bedieningswyses in ‘n gemeente vestig in lyn met die heersende 

spiritualiteit van daardie gemeente nie. ‘n Biddende gehoorsaamheid 

aan die Here is in hierdie verband noodsaaklik. 
 

‘n Sentrale ruimte met sitplekke reg rondom is volgens Webber (1994:145) 

‘n meer voldoende liturgiese opset. Skematies beeld Webber (1994:146) 

sodanige opset as volg uit (sien Figuur 4 hieronder): 

 

 
Figuur 4:  'n Meer toereikende liturgiese opset (Webber 1994:146) 
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Die betekenis van Webber se bydraes vir hierdie ondersoek is dat dit 

voorsiening maak vir ‘n liturgiese ruimte waar liggaamstaal beter uitgeoefen 

kan word (vgl. Viljoen 2003:136).   As gedink word aan die tradisionele 

opset in die meeste NGK-ouditoriums waar daar 'n kansel is wat redelik 

hoog en weg van die erediensgangers is, is dit duidelik dat dit nie 

bevorderlik is vir 'n meer deelnemende liturgie nie. Die neiging in sommige 

kerke om in plaas van ‘n kansel ‘n verhoogde liturgiese ruimte met 'n 

losstaande kateder te gebruik, is al ‘n groot verbetering.  Sodanige gebruik 

maak die liturgiese ruimte beter sigbaar sodat wanneer die sakramente gevier 

word, die deelnemende en kommunikatiewe aard van die liturgie beter tot sy 

reg kom. Verbeterde liturgiese opsette versterk die viering van die 

sakramente, omgang met die Woord, persoonlike meditasie en gebed, 

lofsang en aanbidding en  feestelikheid in die erediens (Boon 2001:235). 

 

'n Verdere voordeel is dat die liturg heelwat nader aan die erediensgangers 

kom en uit die aard daarvan oor die algemeen beter kan kommunikeer en 

simboliese en rituele handelinge beter uitgevoer kan word.   

 

Die negatiewe kant van hierdie opset is dat dit die indruk kan skep dat die 

liturgie iets is wat voor in die ouditorium deur die liturg en ander rolspelers 

‘uitgevoer’ word vir die erediensgangers wat ‘toekyk’ en nie deelneem nie 

en dat die geslaagdheid van die erediens afhang van wat voor op die 

‘verhoog’ plaasvind.  

 

Babin (1991:110-145) gebruik die uitdrukking ‘The Way of Beauty’ met 
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verwysing na ‘n bepaalde gevoelservaring by mense dat hulle lewe sin maak 

en dat hulle diepste aspirasie tot die vervulling van vrede en genesing, ‘n 

werklikheid is. 

  

In die liturgiese kommunikatiewe gebeure in diens van die Paassiklus speel 

hierdie ‘Way of Beauty’ ‘n vervullende rol in mense se lewens en na die 

mening van die navorser kan dit alleen realiseer indien alle erediensgangers 

deelneem aan die erediens.  Dit verhoed dat die samekoms van die 

geloofsgemeenskap neig tot die teatrale en dit bevorder die doelwit van 'n 

meer inklusiewe deelnemende erediens.  

 
Veranderde en verbeterde liturgiese opsette in kerklike ouditoriums kan 

daartoe meewerk om die evangelie van Christus sinvol te kommunikeer deur 

middel van  media soos simbole (visuele voorwerpe soos lopende water in ‘n 

fontein, die doopvont, die houtkruis, voorstellings van die leë graf, 

blommerangskikkings en kontemporêre kunsuitbeeldings), rituele (danse en 

verskillende vorme van deelname aan liturgiese gebeure), dramas (as ‘n 

alternatiewe verkondigingsmedium) en musiek en sang as instrumente tot 

groter deelname.  

 
Hiermee saam vervul die elektroniese media van klank en beeld ‘n 

medebepalende rol.   Die kreatiewe gebruik van videosnitte en die vertoon  

van ander visuele materiaal met behulp van ‘n dataprojektor kan verbeterde  

kommunikasie in die erediens bewerkstellig sonder om belangrike 

Gereformeerde uitgangspunte prys te gee.  
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3.2.4 Liturgiese verskeidenheid 

 

3.2.4.1 Samevoegingsliturgie 

 

Daar bestaan verskillende moontlikhede hoe om eredienste meer dinamies te 

maak. Erediensgangers se behoeftes verskil en dinamiese,  

lewensveranderende eredienste wat ruimte skep om soveel moontlik mense 

te help tot singewing is ‘n voortdurende uitdaging (Callahan 1994:101). ‘n 

Verskeidenheid eredienste met uiteenlopende musiekstyle kan voorsien in 

hierdie verskeidenheid van behoeftes (Long 2001:57).   Die sisteemteorie 

van Armour en Brouwning (2000:171-183) waarvolgens voorsiening 

gemaak word vir eredienste wat sensitief is vir verskillende sisteme, kan ook 

dien hiervoor. 

 

Schuman (2001b:23) toon aan dat volgens die hooftradisie in die liturgie van 

die Nederlandse reformatoriese kerke daar groot liturgiese verskeidenheid 

kan wees. Hierdie verskeidenheid geld elemente soos die Woord en Gebed 

wat ‘n stewige staanplek het in sommige Reformatoriese kerke, terwyl daar 

byvoorbeeld in die Lutherse tradisie groot klem is op Paasliturgie en dan die  

Vrye Gereformeerde kerke waar die uitdrukking ‘laat duizend bloemen 

bloeien’ geld as verwoording van heelwat groter vryheid.  Vergelyk ons 

liturgie binne Gereformeerde tradisie met dié in Anglikaanse, Rooms-

Katolieke en Oosters-Ortodokse tradisies raak liturgiese verskille sterker.  

König (1998:68) dui aan dat onderskei kan word tussen die hoogkerklike 

tradisie, die  tradisie in die historiese kerke, die Pinkster-Charismatiese 

tradisie en die Evangeliese tradisie.  
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Webber (2000:3) wys soos volg op die waarde van dialoog tussen die 

verskillende kerke: 

 

“Worshiping churches respect their own tradition, are in dialogue with the 

worship traditions of other churches, and draw from the church’s worship 

practices throughout history.” 

 

In hierdie dialoog handel dit oor wat Webber in aansluiting by Hans Georg 

Gadamer  'prejudice, dialogue and historical consciousness'  noem. 

Hiervolgens is niemand onbevooroordeeld oor aanbidding nie, maar in die 

onderlinge kontak van verskillende tradisies met mekaar ontstaan daar ‘n 

dialoog wat weer lei tot ‘n bewustheid van die kerk se historiese 

ontwikkeling. Elke kerk aanbid met ‘n bepaalde vooroordeel, hetsy dit 

liturgies, tradisioneel Protestants, kreatief of lofprysingsaanbidding is, maar  

tog word beweeg in die rigting van ‘n groter dialoog en die potensiaal om by 

mekaar te leer.  Uit hierdie dialoog en leerproses het ‘n konvergensie of 

samevoeging van aanbiddingstradisies gegroei. ‘n Gees van eenheid en 

openheid het kerke bymekaar gebring in ‘n nuwe ervaring van aanbidding 

(vgl. Webber 2000:6). 

 

Vir hierdie navorsing is dit van belang dat daar ten spyte van vooroordele op 

grond van die dialoog tussen kerklike tradisies, ‘n leer- en leenproses aan die 

gang kom wat die Gereformeerde liturgie sal verryk. Hierdie proses beskik 

oor die potensiaal om die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die 

Paassiklus uit te bou tot singewende instrumente in die vorming van die 

geloofsgemeenskap se nadenke oor God en hulle belewenis van sy 

teenwoordigheid in die erediens.   
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Die konvergensiebeweging wat gedurende die tagtiger- en negentigerjare 

van die vorige eeu in Amerika begin het en waarin liturgiese en 

kontemporêre vorme en ervarings van aanbidding ineen gevloei het, dien as 

een van die vertrekpunte vir hierdie ondersoek.  Die konvergensie  van 

aanbiddingstradisies hang saam met die afbreek van denominasionele 

grense. Tradisionele en kontemporêre aanbidding word saamgevoeg om ‘n 

nuwe vierende  en meer inklusiewe styl van aanbidding te skep. Die 

voorstanders van liturgiese vernuwing gebruik winste uit die 

liturgiese/sakramentele, charismatiese en evangeliese aspekte van die 

Christelike geloof om ‘n aanbiddingstyl te ontwikkel wat gegrond is op die 

Skrif, bewus is van sy eie geskiedenis en verbind is tot relevansie (Webber 

1994:132, Sly en Boosahda 1994:134 en Bester 2000).  
 

Konvergensieliturgie (‘Blended Worship’) behoort nie net die opbou van die 

geloofsgemeenskap te bevorder nie, maar sal ook  ruimte skep tot ‘n groter 

toeganklikheid vir mense wat nog buite die geloofsgemeenskap staan. 

Hierdie liturgie bring Christelike kerke uit verskillende tradisies nader aan 

mekaar en bevorder die eenheid van die liggaam van Christus (Sly en 

Boosahda 1994:134-135). Schuman (2001a:50) wys daarop dat die 

verskillende liturgiese hoofstrome op ‘n punt saamkom deurdat dit bedoel is 

om in ‘n wanordelike menslike bestaan, rigtingewend te wees vir die lewe. 

Hierdie samekoms kan alleen gestalte kry binne die raamwerk van die 

werking van die Gees.    
 

 

Die onderstaande tabel van Sly en Boosahda (1994:135) (Figuur 5 

hieronder) dui aan wat die uitstaande drie strome of kenmerke van die 

konvergensiebeweging is. 
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LITURGIES/ 
SAKRAMENTEEL 

EVANGELIES/ 
GEREFORMEERD 

CHARISMATIES 

- Teologie 

- Ortodoksie 

- Universaliteit 

- Historiese verband 

- Liturgiese aanbidding 

- Sosiale aksie 

- Geïnkarneerde verstaan 
  van die kerk (gegrond 
  op teologie, geskiedenis  
  en sakramente) 

- Bybelse fundering 

- Persoonlike bekering 

- Evangelisasie en        
  sending 
 

- Kanselgesentreerde        
  aanbidding 
 

- Persoonlike heiligheid 
 

- Bybelse en gereformeer - 
  verstaan van die kerk 
  (pragmaties en rasioneel) 

- Vyfvoudige bediening  
  en regering 
 

- Krag van die Gees 

- Gawes van die Gees 

- Charismatiese 
  aanbidding 
 

- Koninkryk 

- Geestelike, organiese 
  en funksionele verstaan 
  van die kerk (dinamies 
  en informeel) 

Figuur 5:  Kenmerke van die Konvergensiebeweging (Sly en Boosahda 1994:135) 
 

 

Volgens Sly en Boosahda (1994:137-139) is die gemeenskaplike 

uitgangspunte van die Konvergensiebeweging as volg: 

 

• ‘n herstelde verbintenis tot die sakramente, veral die Nagmaal; 

 

• ‘n ernstiger motivering om meer van die vroëe kerk te wete te kom; 

 

• ‘n  liefde vir die kerk as geheel en ‘n begeerte om die eenheid van die 

kerk te bevorder; 

 

• ‘n duidelike sigbaarheid van die samevoeging van  die drie strome 

hoewel elke kerk konvergensie op ‘n unieke manier sonder prysgawe 

van identiteit toepas; 
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• ‘n belangstelling in die integrasie van struktuur en spontaniëteit in 

aanbidding; 

 

• ‘n groter betrokkenheid van teken en simbool in die erediens;  en 

 

• ‘n voortdurende verbintenis tot persoonlike redding, Bybelse onderrig 

en die werk en bediening van die Heilige Gees. 

 

Viljoen (2003:138) bied aan die hand van Cherry (2000) 'n voorstel aan vir 

konvergensieliturgie wat reg laat geskied aan die Bybel, die tradisie, die 

teologie, die ekumene en die resente konteks. 

 

Volgens Cherry (2000:6) is die pilare van konvergensieliturgie: 
 

• 'n Verbintenis tot die historiese viervoudige orde van die erediens, 

naamlik die toetrede, die Woorddiens, die tafeldiens en die 

wegsending. (Hierdie verbintenis skep ruimte vir ‘n ordelike 

ontmoeting met God.)  
 

• 'n Verbintenis tot die feesvierende aard van aanbidding wat gebaseer 

is op die reddingsdade van God. (Hierdie verbintenis stel mense in 

staat om te fokus op wie God is en wat Hy doen.) 
 

• 'n Verbintenis tot 'n breë spektrum van musikale inhoud en style. 

(Hierdie verbintenis gee uitdrukking aan die hele kerk, beide in die 

verlede en in die hede) (vgl. ook  Schuman 2001a:50). 
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• 'n Verbintenis tot die herstel van die kunste in die erediens. (Hierdie 

verbintenis moedig die uitdrukking van die totale menswees aan.) 

 

“In simplest terms, convergence worship is the coming together of 

historic and contemporary worship” (Cherry 2000:6). 

 

Webber (1998:90-93) onderskei tussen tradisionele en kontemporêre 

aanbidding (Figure 6 en 7 hieronder), en wys dan daarop dat daar ‘n weg van 

formele en informele konvergensie liturgie is (Figure 8 en 9 hieronder). 

 
 

 
Figuur 6:  Tradisionele Aanbidding (Webber 1998:90) 

 

In tradisionele aanbidding (kyk Figuur 6 hierbo) is die volgende kenmerke 

teenwoordig (Webber 1998:90-91): 
 

- die  dialogiese benadering van die vroeë kerk word gevolg; 
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- die Woord is gelees met response daarop uit die Psalms; 

- die preek is gevolg deur die geloofsbelydenis, die  gebed van 

die mense en die seën; 

- daar is ‘n sterk klem op Skriflesings soos verwoord in die 

leesrooster wat ingerig is volgens die kerkjaar; 

- die diens van die Woord is ‘n tweeledige proses van  

- verkondiging en respons; 

- die diens van die Woord is dialogies;  en 

- die gemeente sing response, doen geloofsbelydenis en die seën 

word uitgespreek.  

 

‘n Beswaar teen hierde model is dat dit tot die verlede behoort en uitgedien 

is. Tog beskik dit oor die dinamiese interaktiewe moontlikheid van 

Skriflesings en  response waardeur  die Woord in tradisionele kerke kragtig 

gekommunikeer word (Webber 1998:91).  

 

 
 
Figuur 7:  Kontemporêre aanbidding (Webber 1998:92) 
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In kontemporêre aanbidding (kyk Figuur 7 hierbo) is die volgende kenmerke 

teenwoordig (Webber 1998:91-92): 

 

- die boodskap is die dominante aksie; 

 

- die Woord word uitgelê ten opsigte van hoe dit ‘n mens help 

om ‘n Christelike lewe in die wêreld te leef; 

 

- boodskappe is  prakties, inspirerend en uitdagend; 

 

- ‘n drama word dikwels ter voorbereiding van die boodskap 

opgevoer; 

 

- soms lewer die aanbiddingspan ‘n solosang of lied wat die 

gemeente se verbintenis of toewyding aan Christus verwoord of 

‘n oproep is om Christus as saligmaker te aanvaar of om God 

toe te laat om een of ander genesing in ‘n mens se lewe te 

bewerkstellig;  en  

 

- die diens van die Woord word gewoonlik afgesluit met gebed.  

 

Die meeste kontemporêre kerke is daaroor besorg dat die Woord op so  ‘n 

manier gekommunikeer word dat die aanbidder uitgedaag moet word om 

lewensveranderende keuses te maak. Die krag van die kontemporêre diens 

van die Woord lê gevolglik in die onmiddellike toepaslikheid daarvan op die 

daaglikse lewe. Mense verlaat die erediens meestal met ‘n duidelike besef 

van wat God wil hê hulle moet doen. Dit is een van die redes waarom baie 

kontemporêre kerke so baie lidmate trek. Mense wil hoor wat God van hulle  
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vra en hoe God se manier van doen, betekenis en stabiliteit in hulle lewe 

bring (Webber 1998:92). 

 

 
 
Figuur 8:  Formele Konvergensieliturgie (Webber 1998:93) 
 

 

 

Figuur 9:  Informele Konvergensieliturgie (Webber 1998:93) 
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Die uitstaande kenmerke van konvergensieliturgie is die volgende (Webber 

1998:92-94) (Figure 8 en 9 hierbo): 
 

- dit kan formeel of informeel wees; 

- dit volg die patroon van verkondiging en respons;  en 

- die diens van die Woord word geplaas op ‘n meer sentrale plek 

in die liturgiese orde van die diens. 
 

Konvergensieliturgie werk met die voor die hand liggende sentrale posisie 

van die Woord in die erediens. Die lees van die Woord en die verkondiging 

daarvan is nie net ‘n addendum tot sang of bykomend tot die erediens nie. 

Dit is die verkondiging van die historiese en huidige reddingsdade van God 

wat hier en nou ervaar kan word soos wat God verlos, bevry, genees en die 

lewens van mense en gemeenskappe verander. Erediensgangers kom 

bymekaar om die reddende en rewolusionêre Woord te hoor. Alles moontlik 

moet gedoen word om die Woord effektief te  kommunikeer vir die 

erediensganger se geestelike lewe.  Die wil om ‘n lewe van gehoorsaamheid 

te leef vloei voort uit ‘n dinamiese ervaring van die Woord  (Webber 

1998:92).   

 

3.2.4.2 Simbole en Rituele binne die raamwerk van liturgiese 

verskeidenheid 
 

Binne die NGK speel  verskillende liturgiese tradisies nie-amptelik 'n 

bepalende rol in die inrigting van die erediens en daarom behoort 'n 

ondersoek na die gebruik van liturgiese rituele en simbole hiermee deeglik 

rekening te hou en moet die krag van konvergensieliturgie nie onderskat 

word nie.  
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Oskamp (2001:11-22) se gevallestudie van drie tipes eredienste in 

Nederland, naamlik die klassieke Gereformeerde styl, die ekumeniese 

Protestantse styl en die vrye kerkstyl wys duidelik uit hoe uiteenlopend 

benaderings tot die liturgie kan wees, ten spyte van sterk ooreenstemmende 

vertrekpunte. Die waarneming van die navorser is dat hierdie soort 

uiteenlopenheid van liturgiese style ook in die NGK voorkom. Wat liturgiese 

vernuwing betref is daar 'n kruisbestuiwing wat plaasvind en in intensiteit 

toeneem namate die kommunikasiemedia met rasse skrede verfyn raak en al 

hoe meer effektief daarin slaag om verskillende spiritualiteite bevrugtend by 

mekaar uit te bring. Oskamp (2001:22) verwys na die Willow Creek 

voorbeeld van 'evangelische beweging' wat 'n 'vrije hantering en een 

creatieve invulling daavan (drama, dans, spel en muziek, electronische 

geluids- en beelddragers)' insluit.  Kimball (2004) verwys ook na Willow 

Creek as voorbeeld van liturgiese vernuwing wat daarop  ingestel om nuwe 

generasies te akkommodeer. 

 

Konvergensieliturgie kan groot waarde toevoeg tot liturgiese vernuwing in 

die NGK. Die volgende vraag is van belang vir die onderhawige navorsing: 

In watter mate skep liturgiese verskeidenheid ruimte vir die sinvolle gebruik 

van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus?          

 

Liturgiese verskeidenheid soos dit uitdrukking vind in 'n bepaalde 

geloofgemeenskap, speel 'n belangrike en bepalende rol in die gebruik van 

liturgiese rituele en simbole in die Paassiklus. Hierdie navorsing is ingestel 

op 'n verbeterde praktykteorie en daarom sal daar ook ondersoek ingestel 

moet word of die aanwending van liturgiese verskeidenheid wel die gebruik 

van simbole en rituele bepalend beïnvloed. 
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3.2.4.3 Verantwoordelike samevoegingsliturgie in die NGK 
 

Konvergensieliturgie moet nie gebruik word met ‘n ingesteldheid van “iets 

vir elkeen” nie.  Die samevoeging van liturgiese tradisies stel nie ten doel die 

tevredenheid van elke erediensganger nie. Die behoeftes aan verskillende 

erediensstyle is daarvoor te divers.  Konvergensieliturgie behels eerder die 

byeenbring van verskillende aanbiddingsvorme met die uitsluitlike doel om 

gelowiges uit verskillende geloofstradisies in eenheid saam te bring in 

aanbidding voor die Here (Van der Merwe 2004:4-5). 
 

Vir die doel van hierdie navorsing is die term ‘Samevoegingsliturgie’ 

geskep. Die volgende is kenmerkend van sodanige vormgewing van die 

liturgie: 

 

• Behoud van Gereformeerde identiteit (3.2.2) dien deurgaans as 

uitgangspunt. Daarom sal Woord en sakramente sentraal en 

rigtinggewend bly as  basiese bronne vir die inkleding van eietydse 

kontekstuele liturgie. Die konteks waarin liturgie uitgeoefen word, 

speel ‘n medebepalende rol in die samestelling daarvan. 

 

• ‘n Voortdurende verbintenis tot persoonlike redding as genadige 

handeling van die Drie-enige God is deurslaggewend. 

 

• Sonder ‘n openheid vir die werk van die Heilige Gees sal vormgewing 

van die liturgie vrugteloos wees. 

 

• Die benadering tot die totale liturgie as ritueel en simbool behoort 

doelgerig nagestreef te word. 
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• ‘n Verantwoordelike samevoeging van  tradisionele en kontemporêre 

liturgiese elemente vorm deel van hierdie uitgangspunt. ‘n 

Konstruktiewe doelgerigte ingesteldheid op die samevoeging van 

liturgiese elemente is nodig. 

 

• Ruimte vir spontaniëteit binne struktuur behoort onder leiding van die 

Heilige Gees geskep te word. 

 

• Die eenheid van die kerk en die eenheid onder gelowiges moet 

bevorder word. 

 

• Nie alle elemente van elke liturgiese tradisie hoef in elke erediens 

gebruik te word nie. 

 

• Die erediens in die NGK behoort te staan in die teken van vernuwing 

waarvolgens die eise van die tyd roep om die progressiewe aanpassing 

van die liturgie by die tyd. 

 

• Die samevoeging van liturgiese tradisie kan nie volledig inklusief 

wees ten opsigte van alle erediensgangers se verwagtinge nie. 

 

• Daar sal altyd ruimte geskep moet word vir eietydse liturgie wat 

spreek tot verskillende behoeftes. ‘n Gemeente kan byvoorbeeld ‘n 

program handhaaf waarvolgens oggenddienste aangebied word in die 

vorm van samevoegingsliturgie. Met gebruikmaking van tradisionele 

en eietydse elemente kan in hierdie eredienste singewende 

ontmoetingsgeleenthede met die lewende Here geskep word. 
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Aanddienste kan kontemporêr ingeklee word ten einde 

erediensgangers te bereik met dramas, mimieke en eietydse sang saam 

met eietydse musiekbegeleiding. 

 

• Ten einde ook voorsiening te maak vir sommige mense se behoefte 

aan stilte kan meditatiewe eredienste met minder sang en groter klem 

op nieverbale kommunikasie ‘n belangrike rol speel in die voorsiening 

van ‘n aanbiddingsruimte waar God se teenwoordigheid ook in stilte 

ervaar kan word.   

 

Samevoegingsliturgie behoort op grond van die volgende faktore ‘n 

werkbare oplossing vir liturgievorming in die NGK te wees: 

 

• Die NGK het  oor jare, lankal weggegroei van ‘n strakke formele 

liturgie. 

 

• Die ontwikkeling van moderne kommunikasiemedia open die 

moontlikheid van ‘n sinvolle verskeidenheid van bedieningsmodi in 

die erediens. 

 

• Die tradisionele Gereformeerde liturgie beskik volgens die navorser 

oor die nodige drakrag dat dit voortdurend verryk kan word met 

visuele, nieverbale kommunikasiekomponente. 

 

• Die groei in groter informaliteit binne die Gereformeerde liturgie skep 

‘n vrugbare teelaarde vir die gebruik van ander liturgiese tradisies.     
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Daar moet tog daarteen gewaak word dat: 

 

• samevoegingsliturgie nie voorgee om alle erediensgangers tevrede te 

stel nie;  en 

• die samevoeging van tradisies nie uiteenlopende niebypassende 

liturgiese momente bymekaar bring nie. 

 

3.3  Die gebruik van liturgiese SIMBOLE en RITUELE in die 

Paassiklus 

 

In aanbidding gaan dit oor die gestaltegewing van erediensgangers se 

dankbaarheid teenoor God vir die voortgesette transformasie wat Hy in 

verhouding tot Jesus bewerk het (Easum & Bandy 1997:80). Die soeke na 

geskikte ‘instrumente’ waarmee uitdrukking aan hierdie dankbaarheid gegee 

kan word, sal dus progressief toeneem. Die relasionele en die 

ervaringsmatige neem toe en die rasionele oordrag van inligting in die 

erediens skuif op die agtergrond. In die woorde van Sweet (1999b:211): 

“when reaching postmoderns, it’s not enough to know how to ‘write 

sermons’. One must now learn how to ‘create experiences”. Liturgiese 

simbole en rituele sal ‘n al hoe groter rol speel in die skepping van 

‘ervaringsmomente’.  Wepener en Müller (2001:482) stel dit soos volg:  

  

"Dit sou hierdie kerke (NGK en ander hoofstroomkerke) se bedienings baat 

as hulle kennis sou neem dat daar deesdae heelwat geskryf en gepraat word 

oor die waarde van simbole en rituele. In die praktyk kom daar egter weinig 

tereg van die simboliese kommunikasie binne die Protestantse liturgie."  
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3.3.1 Wat is simbole en rituele? 
 

Soos reeds genoem onder 1.1.1 in hoofstuk 1 word in hierdie ondersoek 

gewerk met ‘n breër definisie van simbole en rituele.  Die navorsing handel 

in die lig van hierdie breër uitgangspunt oor die simboliese en rituele waarde 

van die totale liturgie in spesifieke verband tot die Paassiklus. Hanekom 

(1995:40-117) en Viljoen (2003:139-219) het die aard, wese, omvang en 

funksionering van simbole en rituele volledig beskryf en verklaar. Dit is nie 

die doel van hierdie studie om nogeens te werk met 'n volledige definiëring 

of omskrywing van wat simbole en rituele is nie.  Slegs enkele riglyne is wel 

van belang. 

 

3.3.1.1 Simbole 
 

Die mens beskik oor die vermoë om nieverbaal sterker as verbaal oor God te 

kommunikeer (vgl. Hanekom 1995:119).  Hierdie kommunikasievermoë kry  

gestalte in simbole en rituele. Maar wat is simbole en rituele?  

 

Post (2001:34) gebruik ‘ritualiteit’ as ‘n koepelterm vir rite en simbool. 

Hierdie begrip is meer omvattend en dui op die totale rituele repertoire. 

Ritualiteit word gedra deur die samespel van tekens, simbole, mites en rites. 

 

‘n Teken is elke vorm van taal of materie, ‘n woord of ding, wat in ons 

bewussyn ‘n bepaalde inhoud oproep. ‘n Simbool is ‘n teken met 

meerwaarde en oop vir verskillende betekenisse.  Elke simbool is ‘n teken, 

maar elke teken is nie ‘n simbool is nie (Post 2001:34, Vos 2002:85 en Vos 

2005a:176). Hanekom (1995:46-49) (vgl. ook Viljoen 2003:145-147) 

beskryf 
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die verskil tussen teken en simbool volledig en kom tot die gevolgtrekking 

dat 'n teken 'n enkelvoudige en onmiddellike betekenis het wat geen dieper 

of abstrakte werklikheid veronderstel of verdere besinning vra nie, terwyl 

simbole meervoudige betekenis het wat heen wys na 'n dieper betekenis.  ‘n 

Rite of ritueel is ‘n handeling waarin simbole teenwoordig gestel word. 

Rituele is dus simboolhandelinge in woorde en gebare. Mites is op hul beurt 

weer religieuse simboolhandelinge. Ons kan dus sê dat rites of rituele dus 

die taal is van simbole en simbole die boustene is van mites (Post 2001:35). 

 

Drie dimensies bepaal die simboliese meerwaarde (Post 2001:34): 

 

Eerstens gaan dit in simbole oor betrokkenheid en deelname. Simboliek vra 

‘n bepaalde houding of ingesteldheid. Die woord ‘simbool’ is afgelei van die  

Griekse sumballein  wat onder andere kan dui op ontmoeting, die 

bymekaarkom of bymekaarbring van uiteenlopende sake of persone  (Post 

2001:34 en Vos 2005a:177).  

 

Tweedens gaan dit in simbole oor ikone.   Water as ikoon is byvoorbeeld die  

simbool van reinheid, varsheid of ander godsdienstige inhoude (Post 

2001:35).  

 

Derdens is daar wat simbole betref sekere konvensies en kodes.  Hier gaan 

dit oor kulturele kodes en kontekstualiteit wat die hefboomkrag van die 

verwysende tekenfunksie van simbole bepaal (Post 2001:35). 

 

Simbole is woorde, vertellings, objekte of handelinge wat ‘n groter, dieper of 

verborge werklikheid uitbeeld (Hanekom 1995:45 en Viljoen 2003:144). 

UUnniivveerrssiittyy  ooff  PPrreettoorriiaa  eettdd  ––  UUyyss,,  JJ  SS  PP    ((22000066))  



 Die gebruik van Liturgiese Simbole en Rituele in die Paassiklus  

 

 102 

 

Vir hierdie ondersoek is dit  belangrik om te verreken dat simbole ingebed is 

in die totale liturgie. Dit kan ook gesê word dat die liturgie deurweef is met 

simbole en rituele (Vos 2005a:176). 

 

Moyaert (2001:115-118) tref nie so 'n sterk onderskeid tussen tekens en 

simbole nie, maar maak tog 'n onderskeid tussen tekens as aanwysers en 

tekens as simbole. Hy toon aan dat 'n simbool nie intrinsiek is aan wat dit 

simboliseer nie, maar dat dit wel deel is daarvan. Dan toon hy aan dat 'n 

simbool deel vorm van wat dit simboliseer of dat dit wat dit uitbeeld, 

gedeeltelik bevat (Moyaert 2001:116). 

 

Moyaert (2001:116) verduidelik die onderskeid soos volg: 
 

"Whereas in indication the object of focal interest lies outside the sign,  so  

that we can leave the sign behind us as soon as we reach its aim, 

symbolisation focuses interest equally on the symbol itself, as bearer of 

meaning. Whereas the sign as indicator is destroyed when we concentrate 

explicitly on it, the symbol in fact demands that we focus on it. The symbol is 

thus not only a point of departure but at the same time an endpoint."  

   

Hierdie insig is belangrik as dit gesien word in verband met die beskouing 

dat simbole sterk betrekking het op die inkarnasie van Christus. 'n Kritiese 

evaluasie van hierdie aanslag op simbole bring die volgende belangrike 

insigte vir hierdie navorsing na vore: 
 

• Simbole is nie net tekens wat alleen weg van hulleself op iets anders 

dui nie. Met die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die 

Paassiklus gaan dit oor die uitbeelding en belewenis van die 
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menswording van Christus. Daarom sal simbole net slaag as dit nie 

alleen die saak waaroor dit gaan, uitbeeld nie, maar ook op so 'n 

manier aangebied word dat die belewenisaspek tot sy reg sal kom. 

 

•  In die gebruik van simbole en rituele in die Paassiklus behoort die 

misterie van God soos ge-openbaar in die lyding, kruis, sterwe en 

opstanding van Jesus, mense in hulle alledaagse bestaan met krag aan 

te spreek en hulle te motiveer tot ‘n groter toewyding aan die lewende 

Here. 

 

Daar behoort voortdurend rekening gehou te word met die Gereformeerde 

sakramentsbeskouing. Die Gereformeerde tradisie hou byvoorbeeld daaraan 

vas dat die Doop nie net 'n teken is van Jesus se dood ter wille van ons sonde 

nie. Dit is immers ook 'n  waarborg daarvan dat Hy vir ons gesterf het. So 

word ook die Nagmaal hanteer as simbool en waarborg. 
 

In die woorde van die belydenisskrifte: 
 

"Ons glo dat ons goeie God, omdat Hy rekening hou met ons 

stompsinnigheid en swakheid, die sakramente vir ons ingestel het om sy 

beloftes aan ons te beseël..... Hy het dit by die Woord van die evangelie 

gevoeg om vir ons uitwendige sintuie des te beter voor te stel wat Hy ons 

deur sy Woorde te kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen. So 

bekragtig Hy in ons die heil wat Hy aan ons meedeel"  (NGB Artikel 33). 
 

Hierdie standpunt rakende die sakramente sou eweneens geld wat die 

gebruik van ander liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus betref.  
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3.3.1.2 Rituele 
 

Volgens Menken-Bekius (1998:10) is daar nie werklik 'n eenvormige 

beskrywing van wat rituele is nie. Sy stel dit soos volg: 
 

"Wie zoekt naar een wetenschappelijk gefundeerde beschrijving, ontdekt al 

spoedig dat er vele soorten definities in omloop zijn." 
 

Faktore soos mense se basiese geloof in of siening van rituele bepaal rituele. 

Daar is konsensus dat in rituele ‘n integrasie van wat mense doen en dink 

plaasvind.  Dit gaan in rituele oor bepaalde handelinge wat binne die konteks  

van hierdie ondersoek beskryf kan word as religieuse handelinge. Rituele 

speel altyd binne ‘n bepaalde kultuur af en gee so uitdrukking aan die 

identiteit van daardie bepaalde kultuur (Menken-Bekius 1998:18-25).  
 

Lukken (1999:45-46) verduidelik dat hy wat rite, ritueel en ritualisering 

betref, ten spyte van die verskillende betekenismoontlikhede,  geen 

onderskeid tref nie. Hy gebruik rite en ritueel om die konkrete 

handelingspatroon aan te dui sowel as om te verwys na die algemeen 

wetenskaplike idees oor rites.         
 

Hanekom (1995:78-81) beskryf verskillende definisies van wat rituele is en 

gee dan die volgende  samevattende definisie van rituele: 
 

"'n Ritueel is 'n herhalende handeling wat die gebruik van woorde, 

simboliese voorwerpe en ook liggaamlike handelinge kan insluit. Dit kan 

deur 'n individu of groepe uitgevoer word. Dit het beslis simboliese 

betekenis en funksioneer binne 'n gemeenskap wat bekend is met die ritueel 

en die simboliese betekenis daarvan kan dekodeer" . 
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Nadat Viljoen (2003:163-168) die begrip ritueel beskryf en verklaar het, 

definieer hy ‘n ritueel soos volg:  
 

"'n Kontekstueel en kultureel kenbare en herhalende handeling wat uitgevoer 

word deur die gebruik van woorde, handelinge,  voorwerpe en 

liggaamlikheid - waarvan die bedoeling gekodeer  kan word. Dit kan deur 'n 

individu of groepe; simbolies of lineêr uitgevoer word" (Viljoen 2003:168). 

 

Menken-Bekius (1998:26) beskryf weer rituele soos volg: 

 

"Rituelen zijn vanzelfsprekende, eenmalige of herhaalde, veelal symbolische 

handelingen, veelal vergezeld van bijbehorende formules en teksten, waarin 

de mens lichamelijk en interactief betrokken is op een werkelijkheid, die in 

het ritueel present wordt gesteld."  
 

Wepener en Müller (2001:482) (vgl. Wepener 2004:75) perk die breë 

kategorie van ritualiteit in met die adjektief 'Christelike' en omskryf die term 

'ritueel' soos volg: 
 

"Rituele is eenmalige of herhaalde, vanselfsprekende, simboliese 

handelinge, wat altyd interaktief en liggaamlik is, soms vergesel van tekste 

en formules, gerig op die oordrag van waardes in die individu of groep, en 

waarvan die vorm en inhoud altyd kultuur-, konteks- en tydgebonde is, sodat 

die betrokkenheid op die werklikheid wat in die ritueel teenwoordig gestel 

word, altyd 'n dinamiese gegewe bly."  

 

Vir die doel van hierdie navorsing is die volgende uitgangpunte oor wat 

rituele is, van groot belang: 
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• Rituele is  simboliese handelinge. Met betrekking tot die inhoud van 

enige ritueel wat tydens die Paassiklus gekommunikeer word, is W W 

Müller, W W (1990:365) reg as hy sê: 
 

"In Jesu Person gehen Wort und Handlung ineinander  über. Die Botschaft 

des Jesus aus Nazaret läßt sich in der Verkündigung des Reiches Gottes 

zusammenfassen."  
 

• Rituele word ten beste aangewend op 'n interaktiewe basis. Menken-

 Bekius (1998:26) wys op die mens se liggaamlike en interaktiewe 

 betrokkenheid  by die werklikheid deur middel van rituele (vgl. 

Viljoen 2003:255). In nuwere beskouings van die erediens, waar daar 

meer van interaktiwiteit en liggaamlikheid gemaak word, sal 

inderdaad gesoek moet word na ‘n sinvolle interaktiewe 

gebruikmaking van rituele in die Paassiklus. Die vraag is of 'n liturgie 

wat vashou aan die Gereformeerde ankertoue, maar tog vernuwend en 

singewend betekenis in mense se lewens wil bring, wel moontlik is 

met die gebruik van simbole en rituele?  Die navorser is van oordeel 

dat dit 'n haalbare moontlikheid is en wil juis in hierdie ondersoek 

aanwys dat die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die 

Paassiklus 'n sinvolle manier van doen is om die geloofsinhoude van 

die Paassiklus te kommunikeer. 

 

• Binne die konteks van hierdie navorsing sal rituele deurgaans gesien 

word as 'Christelike' rituele. Hierdie kwalifikasie kry verder sterker 

betekenis as in gedagte gehou word dat dit in die Paassiklus juis gaan 

oor die Christusgebeure. 
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• Rituele in die Paassiklus sal,  wanneer nodig, ook vergesel word van 

'vir die Paassiklus' verbandhoudende tekste en formules ten einde  

toepaslike waardes te kommunikeer.    

 

3.3.2 Wat doen simbole en rituele? 

 

Simbole en rituele het nie op sigself ‘n doel nie, maar bring die 

wêreldervaring  tot uitdrukking en dien as draer van die antropologiese 

faktore  van die godsdienstige kultus.  Anders gestel sou gesê kon word dat 

simbole en rituele as voertuie dien om sekere belangrike betekenisinhoude 

op 'n singewende manier by die ervaringveld van die lede van die 

geloofsgemeenskap af te lewer (Jetter 1986:200) (vgl. ook Bieritz 

1995a:119-125). 

  

Dit gaan in die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus oor 

die lyding, sterwe en opstanding van Jesus Christus wat visueel, interaktief, 

ervaringsmatig, konkreet en relevant by die mens tuis moet kom. Die rol van 

simbole en rituele as kommunikasiemiddele en hulpmiddels om God se 

teenwoordigheid te ervaar, word vervolgens bespreek.   

 
3.3.2.1 Kommunikasiemiddele 

 

Liturgie as ‘n  religieuse aksie het ‘n simboliese aanslag. In die begrensde 

ruimte van liturgiese handelinge is die moontlikheid van ‘n wyer of breër 

kommunikasiepotensiaal opgesluit. So ‘n uitgangspunt vind aansluiting by 

Jetter (1986:140-199)  wat godsdiens as simboliese kommunikasie beskryf.  
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Simbole en rituele as godsdienstige kommunikasie help mense om in kontak 

te kom met die werklikhede van die lewe. Hierdie kontak vind plaas deur 

nadenke oor die betekenis van die werklikhede,  maar daar is ook ‘n dieper 

kontakvlak waar kommunikasie met groter vitaliteit as deur middel van 

diskussie of verstandelike redenasies, plaasvind. Dit is wanneer aan die 

werklikheid deelgeneem word met alle vermoëns, insluitend verstand en 

gevoel en alle sintuie (Lukken 1999:17-18). 

 

Jetter (1986:141) toon die waarde van simboolhandelinge duidelik aan: 
 

"Wenn man den Gottesdienst als symbolische Kommunikation und diese als 

sinngerichtetes Handeln versteht, dann bekommen zwei Dimensionen, die zu 

ihm gehören und bei ihm nicht ausfallen dürfen, ein deutlicheres Profil."  
 

Met hierdie twee dimensies bedoel Jetter (1986:141): 
 

• dat godsdiens as simboliese kommunikasie die droë intellektualisering 

van die Godsbeeld en geloof nadruklik teëwerk;  en 

 

• dat daar teenoor die singerigte handelinge ‘n saakgerigte doelmatige 

handeling staan wat die alledaagse lewe voortdurend bedreig en feitlik 

volledig wil beheer.   
 

Vir hierdie ondersoek is dit van waarde dat simboliese handelinge 'n 

intellektualistiese linkerbreingerigte godsdiens teenwerk wat meer op sake as 

op die sintuiglike gerig is (vgl. Hanekom 1995:49-51 en Viljoen 2003:147-

148 se meer volledige aandag aan die regterbreingerigtheid van simbole en 

rituele).  
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Hanekom (1995:50)  wys daarop dat talle kerke die standpunt huldig dat 

simbole en rituele formalisties en dood is en daarom uitgedien is. Hy vra dan 

die vraag of die probleem nie eerder in die hantering of aanbieding van 

simbole lê nie.  

 

Die navorser is van mening dat die oorsaak van enige disfunksionering van 

simbole en rituele by die volgende gesoek behoort te word: 

 

• ‘n kognitief gedrewe liturgie waarin daar binne die Gereformeerde 

spiritualiteit min of geen voorsiening gemaak is vir interaksie, emosie 

en groter liggaamlikheid in die erediens nie (Vos en Pieterse 

1997:112); 

 

• ‘n moontlike wanopvatting wat die simboliese en rituele inhoud van 

die totale liturgie miskyk; 

 

• ‘n gebrek aan die belewenis van ‘n singewende ‘coram Deo’-lewe; 

 

• ‘n moontlike onvermoë by erediensbeplanners en -aanbieders om 

voorsiening te maak vir ‘n aanbiddingsgeleentheid waarin simbole en 

rituele kreatief tot uiting kan kom.  

   

Wat doen simbole en rituele? Dit spreek op singewende wyse die mens in sy 

meer kreatiewe regterbreindimensie aan en begelei hom tot 'n sinvolle 

belewenis van die teenwoordigheid van die lewende God (Viljoen 

2003:247). Dit is daarom van belang om teologies-teoreties na te dink oor  
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wat die rol van liturgiese simbole en rituele is in die vorming van die mens 

se belewenis van God en ook in sy vorming van 'n Godsbeeld.    

 

Hanekom (1995:51) het die vraag gevra of die nodige erkenning van huidige 

simbole en rituele, as synde ook regterbreinaktiwiteite te wees, nie die ryker 

betekenis en potensiaal daarvan vir die kerk sal ontsluit nie. 
 

Die navorser stem saam met so 'n stelling en wil empiries ondersoek instel of 

lidmate hiermee saamstem en die waarde hiervan insien. 

 

Simpson (1994:166) wys op die verskil in gewaarwording van geloof deur 

die linkerbrein en die regterbrein en verwoord dit soos volg: 

 

"Regterbreingeloof, onder die invloed van die oudiovisuele media, is 

simbolies, emosioneel, intuïtief en grootliks kunstig en kreatief. 

Linkerbreingeloof, onder die invloed van boekekommunikasie, is logies, 

analities, opvolgend, tydsgebonde, aktief en dominant. Ons hele leefwêreld 

word al meer beïnvloed deur elektroniese kommunikasie wat 'n steeds 

groter invloed op die kommunikasie van geloof het." 
 

Toegepas op van die kardinale aspekte wat simbolies in die spel kom 

gedurende die Paassiklus kan gewys word op die kontemporêre voorbeeld 

van Mel Gibson se "The Passion of the Christ". Die dramatiese grafiese 

voorstelling van die laaste twaalf uur van Jesus se lewe op aarde, 

gepaardgaande met oorsigtelike verduidelikende onderskrifte, beklemtoon 

die krag van simbole en rituele as nieverbale kommunikasiemiddele. Oor 

hierdie krag is die onderhawige navorsing onder andere ernstig begaan. 
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Hanekom (1995:57-58) se samevatting van die belangrikste funksie van 

simbole gee 'n goeie beskrywing van wat simbole doen. Volgens hom kan 

simbole sonder 'n omhaal van woorde dieper en soms selfs verborge 

werklikhede aan die mens openbaar en kommunikeer. Vos (1996a:35) wys 

ook daarop dat simbole ‘n onthulling is van ‘n  meervoudige betekenis wat 

die hoorders se verbeelding voed en versterk. Simbole versterk die hoorder 

se geloof en dien as prikkeling tot besinning en nadenke. Daar is altyd ‘n 

element van misterie en verhulling. Hoorders word gelei tot verstaan en 

begrip (Vos 2002:85).  

 

Vir hierdie studie is die volgende uitgangspunte van belang: 
 

• Die Christusgebeure waaroor dit in die Paassiklus gaan is eintlik niks 

anders as  'verborge werklikhede'  wat op kreatiewe singewende wyses 

aan lidmate uitgebeeld behoort te word nie. 

 

• Die verbale oordrag van hierdie werklikhede is onvermydelik en 

noodsaaklik, maar nie genoegsaam nie.  Nieverbale kommunikasie is 

nie bedoel om teenoor verbale kommunikasie te staan nie, maar moet 

eerder aanvullend daartoe wees (Hanekom 1995:14). 
 

• Die gebruik van liturgiese simbole en rituele is handige en 

noodsaaklike instrumente om die lyding, kruis, sterwe en opstanding 

van Jesus Christus  verbeeldingryk en aanvullend uit te beeld ten 

einde sin en betekenis te bring in mense se geloofsbelewenis en 

ervaring van God as die persoonlik Teenwoordige. 
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• Die misterie en geheimniskant van simbool en ritueel bring verhulling 

en onthulling tot ‘n sinergerende krag wat die Paasliturgie voed ter 

bevordering van die geloofsverstaan van die geloofsgemeenskap (Vos 

1996a:35).  
 

• Liturgiese simbole en rituele behoort sterk te put uit die rykdom van 

verskillende bedieningsmedia. 

 

Die kommunikatiewe drakrag van liturgiese simbole en rituele vind estetiese 

uitdrukking met behulp van klank, melodie, kleur, lig, beelde en kunswerke. 

Hierdie drakrag word uitgebou met behulp van die dramatiese, d.w.s. 

beweging, danse en liturgiese handelinge. Die handelinge kan formeel of  

informeel wees. ‘n Verdere uitdrukking vind plaas d.m.v. die gesproke 

woord in verskillende gestaltes (Jetter 1986:30). Die gebruik van liturgiese 

simbole en rituele in die Paassiklus, in soverre dit verband hou met die 

spesifieke Paasinhoude, sal  daarom slegs kan slaag as daar so breed as 

moontlik voorsiening gemaak word vir hierdie kommunikatiewe drakrag. Op 

hierdie wyse kry die liturgie gedurende die Paassiklus formeel en informeel 

‘n groter seggingskrag tot nadenke, besinning en singewing aan die lewe van 

die geloofsgemeenskap.   

 

Wainwrigt (2001:33-34) formuleer in aansluiting by die 'imago Dei' en 

Genesis 1:27-28 die volgende belangrike  standpunt wat ook vir hierdie 

ondersoek geld: 
 

"...., I could say that the human creature is, first, ontologically capable of 

communion with God, which is what Wesley would call our 'spiritual 
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nature'; or as the Westminster Catechism puts it, 'Man's chief end is to glory 

God and to enjoy Him for ever." 
 

Die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus behoort 'n 

dubbele gerigtheid  te hê voordat daar sprake kan wees van sinvolle en 

singewende kommunikasie. Daar sal 'n bepaalde tweerigtingverkeer moet 

wees tussen God en die mens waarin daar 'n gerigtheid op God tot stand kom 

en Hy verheerlik word.  Hier moet die Paasinhoude rondom die lyding, 

kruis, sterwe en opstanding van Jesus Christus ten opsigte van hulle 

kommunikatiewe drakrag soos hierbo verwoord, in afhanklikheid van die 

werk van die Gees van God optimaal aangewend word om ‘n ‘coram Deo’-

atmosfeer te skep.  

 

Daar moet ook ‘n antropologiese gerigtheid wees waar daar weer eens op die 

reeds genoemde kommunikatiewe drakrag van simbole en rituele gesteun 

word ten einde ‘n singewende ervaring of belewenis rondom die 

Paasinhoude te fasiliteer. Wat hierdie antropologiese gerigtheid betref 

behoort daar uiteraard rekening gehou te word met liggaamlikheid en die 

sintuiglike.  Op hierdie wyse kom ‘n interaktiewe dinamiese spel waarin 

singewende geloofsinhoude gekommunikeer word, in die liturgie op dreef.  

 

3.3.2.2 Die ervaring van God se teenwoordigheid 

 

Burger (1995:72-75) se uiteensetting van 'n lewe saam met God as ideaal 

van die Reformasie beklemtoon die belangrike effek van rituele in 

geloofsgemeenskappe se ervaring van God se teenwoordigheid Die skets 

hieronder dui die funksie van rite en woord aan (Figuur 10).    
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                            Figuur 10:  Funksie van rite en woord (Burger 1995:74) 
 

Vir hierdie ondersoek is dit belangrik om te probeer bepaal wat liturgiese 

simbole en rituele in die Paassiklus vir 'n geloofsgemeenskap doen. Binne 

die raamwerk van die liturgie kry hierdie funksie gestalte in die wyse waarop 

Christus in die liturgiese gebeure lewend teenwoordig is deur sy Gees en 

Woord. Die ontmoeting met God geskied deur verbale en nieverbale simbole 

en rituele (liturgie). Hierdie ontmoeting word moontlik gemaak deur die 

Heilige Gees (Pieterse 1998:344).  So voorsien simbole en rituele die 

geleentheid en ruimte vir mense om die teenwoordigheid van God te ervaar. 

Die geloofsinhoude wat met die gebruik van liturgiese simbole en rituele in 

die Paassiklus gekommunikeer word is van so ‘n aard dat ‘n ‘coram Deo’-

ervaring nie ‘n menslik gefabriseerde saak is nie. Die uitdaging tot sinvolle 

ritualiteit is ‘n voortdurende ideaal wat nie vanselfsprekend bereikbaar is 

nie, en daarom  behoort daar by erediensbeplanners en erediensgangers 

voortdurend ‘n bewusheid te wees dat simbole en rituele ‘n gawe van die 

Here is. 
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“They enable us to tell, to hear, and to act out the truth about ourselves and 

our world, and the truth about God, ‘whose ways are not our ways, whose 

thoughts are not our thoughts”  (Robinson 1999:61). 

 

Simbole en rituele skep aan die een kant ‘n veilige ruimte en aan die ander 

kant  ruimte vir verrassing en selfs ontsteltenis in die teenwoordigheid van 

God. Die belewenis van die waarheid, misterie en die sakrale karakter van 

God kry sodoende konkrete gestalte in die beleweniswêreld van die 

erediensganger. Alleen wanneer hierdie ruimteskepping gesien word as ‘n 

kreatiewe aktiwiteit onder die leiding van die Gees van God,  kom die 

atmosfeer vir ‘n ‘coram Deo’-ervaring tot sy reg. 

 

“Good ritual, like a good story, has elements of both safety and surprise.  

Good ritual both delights and disturbs. It comforts and it challenges" 

(Robinson 1999:61).  
 

Liturgiese rituele en simbole in die Paassiklus behoort mense te lei na 'n 

dieper en sterker belewenis van die Christusgebeure, en daarom sal daar 

deurgaans 'n besef moet wees van die ontmoeting met die Heilige, die 

Misterieuse God. Simbole en rituele is voertuie vir hierdie ontmoeting 

deurdat dit aanvullend tot  die Woord, die misterie van God kommunikeer en 

erediensgangers lei tot ‘n egte ontmoeting met God en motiverend is tot 

verwondering en aanbidding van God (Burger 1995:73-75 en Vos & Pieterse 

1997:116).  

 

‘n ‘Coram Deo’-lewe raak die hart van die kerk se bediening (Burger 

1995:76). ‘n Verrekening van ideaal en werklikheid bring hier die nodige  
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perspektief dat ‘n greep op God se teenwoordigheid slegs realiseer wanneer 

die volgende gehonoreer word: 

 

• ‘n Greep op God, definisie of struktuurgewing van ‘n ‘coram Deo’-

lewe is nie altyd haalbaar nie, hoewel dit ‘n voortdurende ideaal bly. 

 

• Die teenwoordigheid van God in die erediens is ‘n bestaande 

werklikheid en enige menslike poging dien slegs as herinnering 

hieraan of gestaltegewing aan die reeds bestaande ‘coram Deo’. 

 

• ‘n Voordurende bewustheid van omgang met die ‘Groot Ander’ 

(Burger 1995:77) en ‘n totale afhanklikheid van Hom is noodsaaklik. 

 

• Die teenwoordigheid van God val nie altyd noodwendig saam met die 

heilsmiddele (die presentia realis) soos die amp, die Woord en 

simbole nie. Stel die middele Christus teenwoordig omdat Hy self in 

werklikheid nie teenwoordig is nie, of gaan dit in die middele om 

fisiese en sigbare simbole wat bloot herinner en heenwys na ‘n 

onsigbare, maar baie beslis teenwoordige Realiteit? Hierdie navorsing 

vind aansluiting by ‘n benadering van ‘herinner’ en ‘heenwys’ na ‘n 

‘teenwoordige Realiteit’ soos hierbo verwoord  (Burger 1995:78). 

 

3.3.3 Konkretisering 

 

Hierdie studie handel oor die Paassiklus en daarom is die sentrale gebeure 

van Jesus se kruisiging en opstanding in die Christelike geloof ter sprake. 

Die effek hiervan raak die mens se bestaan wesenlik en daarom sal enige 
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navorsing wat ‘n bydrae lewer tot ‘n beter konkretisering van die 

Paasgebeure in die moderne wêreld, toepaslik wees.  Die mens probeer 

hierdie gebeure liturgies vier in sy soeke na ‘n betekenisvolle bestaan. ‘n 

Nougesette soeke na konkrete liturgiese gestaltegewing aan die misterie van 

Jesus behoort altyd deel te bly van die geloofsgemeenskap se toewyding aan 

God. Liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus behoort ingestel te wees 

op die deelname van erediensgangers aan die lewe, lyding, dood, kruisiging 

en opstanding van Jesus. Op hierdie wyse kry die Paasgebeure relevansie vir 

die mens van vandag (Clasen 2003b:82 en Bester 2004b:68).   

 

3.3.3.1 Uitgangspunte vir liturgiese simbole en rituele 

 

Wanneer meer spesifiek gekyk word na toepaslike simbole en rituele in die 

Paassiklus is die volgende uitgangspunte van belang: 
 

• Die bestaande tradisionele Bybelse en buite-Bybelse liturgiese 

simbole en rituele moet optimaal benut word ten einde groter 

aanwendings-moontlikhede te bewerkstellig. 
 

• Die kommunikasievermoë van liturgiese simbole en rituele moet 

getoets word en waar nodig verstel word vir ‘n meer effektiewe 

kommunikasie van die evangelie. 
 

• Die konkrete uitbeelding van liturgiese simbole en rituele moet 

intensioneel ten opsigte van elke erediens bevorder word. 
 

• Nuwe simbole en rituele moet voortdurend binne die raamwerk van 'n 

hermeneutiese proses ontwikkel word. 
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• Verskillende kunsvorme moet deurgaans konstruktief aangewend 

word na die rykdom van eie kreatiewe potensiaal.  
 

3.3.3.2 Bybelse voorbeelde 
 

Die Paassiklus handel oor die lyding, kruisdood, begrafnis en opstanding 

van Christus.  
 

"En ons is getuies van alles wat Hy (Jesus ) in die Joodse land en in 

Jerusalem gedoen het. Hulle het Hom (Jesus) doodgemaak deur Hom aan die 

kruis te hang. Maar God het Hom op die derde dag uit dood opgewek en 

Hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie maar net aan ons vir wie God 

reeds gekies het om getuies daarvan te wees, ons wat na sy opstanding uit 

die dood saam met Hom geëet en gedrink het" (Hand. 10:39-41). 
 

• Die sentrale simbool van Jesus se lyding is die kruis en ook die 

doringkroon  (Nel 2003:62-63 en 2004:64). Die kragtige simboliese 

waarde van die leë kruis moet nie onderskat word nie en kan verbaal 

en nieverbaal aangewend word tot liturgiese singewing in die 

Paassiklus. Aansluitend hierby geld die skriftuurlike bevestiging van 

die opstandingskrag van Christus (Ef. 1:19-20). 
 

• Die graf (begrafnis en leë graf) bied uitstekende moontlikhede vir 

grafiese uitbeelding. 

 

• Die Nagmaal met die Ou Testamentiese Paasfees as agtergrond dien 

as belangrike simbool en rite in die Paassiklus. Eksodus 12:1-28 skets 

die toepaslike simbole en rituele grafies in die vorm van die lam  
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sonder liggaamsgebrek, die slag daarvan en die smeer van die bloed 

aan die deurkosyne, die braai en eet van die vleis en die eet van die 

ongesuurde brode. Die viering van die Paasfees verskuif later na 

die sentrale heiligdom (Bosman 1999:90-91, Bothma 2004:92-96 

en Burden 1993:111-112). Hierdie verskuiwing plaas die gebruik 

van liturgiese simbole en rituele vir die doel van hierdie navorsing 

in die sentrum van die hedendaagse aanbiddingsgeleentheid van die 

geloofsgemeenskap. Die Nuwe Testamentiese inhoud van die Pase 

met Jesus as die “Paaslam’ en sy lyding, dood en opstanding kan 

met kreatiewe aanwending singewende transformasie in mense se 

geloofservaring en dus belewenis van die teenwoordigheid van die 

lewende God bewerkstellig. 
 

• Die Doop dien ook as die uitstaande rite wat verwys na inlywing in 

die geloofsgemeenskap as liggaam van Christus.  

   
3.3.3.3 Eietydse  maniere 
 

Wanneer liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus gebruik en ontwikkel 

word, behoort daar deurgaans rekening gehou te word met die bepaalde 

konteks waarbinne dit aangewend word. Samehangend hiermee geld ook die 

eietydse konkrete behoeftes van die 21ste-eeuse mens en meer spesifiek die 

behoeftes van die plaaslike geloofsgemeenskap. 
 

Die NG Gemeente Lynnwoodrif se ouditorium wat op 13 Junie 2004 ingewy 

is, dien as voorbeeld van 'n eietydse aanslag op simbole (Beeld 14 Junie 

2004:6).   Die uitstaande kenmerke van hierdie ouditorium is:  
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• reuse storieborde as uitbeelding van die geloofsgeskiedenis; 

 

• magnetiese prente en simbole wat in 'n driejaarsiklus bygevoeg word 

om die groter geloofsprentjie te vorm;  

 

• die herhaling van sekere simbole, soos 'n bloeddruppel om gelowiges 

sekere verbande te laat herken;  en 

 

• 'n groot skerm in die middel van die liturgiese ruimte wat deur middel 

van 'n dataprojektor die Woord visueel uitbeeld. 
 

Wat betekenisvol is van die genoemde  opset is 'n onbeskroomde belydenis 

en verbintenis tot die Gereformeerde teologie in 'n moderne idioom en die 

sentraliteit van die Woord in die totale bediening (Beeld 14 Junie 2004:6). 

Die uitbeelding van tradisionele Bybelse en kerklike simbole gee 

uitdrukking aan die feit dat mense nog altyd hulle geloof, waardes en 

leerstellinge van geslag tot geslag oorgedra het (Debray 2000:vii). 
 

'n Kritiese vraag is of sodanige nuwe kontekstualisering moontlik is in 

bestaande liturgiese opsette, veral waar ouer kerkgeboue gebruik word?  By 

‘n waarneming van verskillende liturgiese opsette is dit opvallend dat die 

meeste kerke met ou en nuwe ouditoriums ruim gebruik maak van flitsborde 

en dataprojektors. Verder is daar in van die oudste kerkgeboue dikwels reeds 

'n verhoogde liturgiese ruimte wat die aanwending van simbole en rituele 

vergemaklik. Baie ouditoriums het ook heelwat muurruimte sodat die kunste 

in verskillende formaat uiters kreatief en sinvol aangewend kan word. 
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Die feit dat die 21ste-eeuse mens in die 'moderne videosfeer' (vgl. Babin 

1991:46,62 en Debray 2000:116) leef, stel hoë eise aan die funksionarisse 

wat met die inagneming van liggaamlikheid, moet sorg vir 'n keurige 

ervaringsgerigte en interaktiewe aanbieding van die Christusgebeure soos 

verwoord in liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus. Die eeue oue 

Paasgebeure moet voortdurend met woord, klank en beeld  bevorder word.  

Op hierdie wyse skep die gebruik van oudiovisuele middele ruimte vir die 

herontwaking van emosionaliteit en verbeelding (Babin 1991:62). 

 

Die uitdaging is om die teenwoordigheid van God in die erediens te 

konkretiseer. Hy is teenwoordig deur sy Woord en Gees en hoef nie mee te 

ding met die moderne media nie.  Al wat met die moderne media moet 

gebeur is dat daar ‘n openheid sal wees vir die moontlikheid van God se 

inkarnasie deur middel daarvan. In die gereformeerde erediens ontmoet God 

sy volk en stel Homself teenwoordig (Strauss 1994:96 en Vos & Pieterse 

1997:7).  Jordaan  (Beeld 12 Mei 2004) stel dit dat God se teenwoordigheid 

soos volg gestalte kan kry in die tyd waarin ons leef:  

 

“Deur byvoorbeeld verbeeldingryk om te gaan met die Skrifbelofte dat die 

koninkryk reeds 'binne en tussen ons is' en dat God daagliks 'sigbaar' gemaak 

word in die klein besonderhede van ons bestaan."  
 

3.4 Die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die PAASSIKLUS 
 

3.4.1 Inleiding 
 

Ten einde die navorsing 'n haalbare projek te maak moes die veld van 

navorsing begrens word en daarom is besluit om die navorsing te beperk tot  
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die Paassiklus.  Maar soos reeds genoem (vgl. 1.1.1 hierbo), is die 

motivering vir die ondersoek gebore uit 'n waarneming van die navorser dat 

die Christusgebeure soos verwoord en vergestalt in die gebruik van liturgiese 

simbole en rituele in die Paassiklus, nie tot sy reg kom nie.  Om te verstaan 

wat presies op die spel is as oor die Paassiklus gepraat word, is dit nodig om 

die groter prentjie te verstaan. Daar sal dus kortliks aandag gegee word aan 

die kerkjaar en dan beskryf word wat verstaan word onder die 'Paassiklus'. 

   
3.4.2 Die kerkjaar 

 
Die bedoeling van hierdie ondersoek is nie om die ontwikkelingsgeskiedenis 

van die kerkjaar en die betekenis en toepassing daarvan in die hede na te 

spoor, te beskryf en te verklaar nie. In elk geval is daar bestaande navorsing 

in hierdie verband asook uitgebreide literatuur oor die kerkjaar (vgl. Bieritz 

1995b:453-487; 1995c; Bothma 2004;  Orsmond en Botha 2004; Nel 2004; 

Oskamp en Schuman 2001; Bester 2004a en Bester 2004b). Daar is eerder 

gepoog om ‘n algemene oorsig te kry van verskillende beskrywings van die 

kerkjaar en te bepaal watter waarde dit tot hierdie ondersoek toevoeg. Daar 

word ook van hierdie oorsig gebruik gemaak om die groter prentjie waarteen 

die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus hulle afspeel, 

te karteer. 

 
Barnard (1989:11) onderskei drie siklusse in die kerkjaar wat volgens hom 

uitdrukking gee aan allerlei historiese gebeurtenisse uit die lewe en werk van 

Jesus.  Skematies stel hy dit soos volg voor (Figuur 11): 
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Figuur 11:  Skematiese voorstelling van die kerkjaar (Barnard:1989:11) 
 

Volgens Barnard (1989:11-12) (vgl. ook Bieritz:1995b) bestaan die indeling 

van die kerkjaar uit die volgende aspekte: 
 

• Die Kerssiklus, wat bestaan uit: 

- Vier Advent-Sondae 

- Kersfees (en Welwillendheidsdag) 

- Epifanie - 6 Januarie of op die Sondag die naaste daaraan 
 

• 'n Paar Sondae (1-5) tot by die begin van die Lydingsweke 
 

• Die Paassiklus wat bestaan uit: 

- Sewe lydingsweke 

- Goeie Vrydag 

- Paassondag 

- Die 40 dae vanaf Paasfees tot Hemelvaart 
 

• Die Pinkstersiklus wat bestaan uit: 

- Hemelvaartfees 

- Die tydperk tussen Hemelvaart en Pinkster 

- Pinkstersondag 

- Sondag Trinitatis op die week na die Pinksterfees. 
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Die siklusse van die kerkjaar kan ook beskryf word in drie hooffeeste, 

naamlik Kersfees, Paasfees en Pinkster. Advent (ongeveer vier Sondae voor 

Kersfees) dien as voorbereidingstyd vir Kersfees. Dan volg Kerstyd (twaalf 

dae na Kersdag) wat jaarliks op 6 Januarie afgesluit word met die fees van 

Epifanie. Lydenstyd gaan Paasfees vooraf en begin op Aswoensdag. Dit 

bereik 'n hoogtepunt in die viering van die Groot Lydensweek en die viering 

van Jesus se opstanding op Paassondag.   Na Paasfees volg 'n tydperk van 

vyftig dae (Grieks: Pentekoste). Dit staan bekend as Paastyd en word 

afgesluit met die viering van Pinkster.  Die voorbereiding van Pinkster val 

saam met Paastyd, maar vind eintlik plaas vanaf Hemelvaartdag, tien dae 

voor Pinkstersondag. Koninkrykstyd volg na Pinkster en is 'n voortgesette 

viering van Pinkster. In Koninkrykstyd word die kollig geplaas op die 

vestiging van God se koninkryk in hierdie wêreld deur die kerk (Schoeman  

2004:xv-xvi). 

 

Die volgende tabel (Figuur 12 hieronder) is 'n volledige uiteensetting van die 

2004/2005 kerkjaar (Schoeman (2004:xvi-xvii) en word hier weergegee ten 

einde die breër prentjie waarbinne die Paassiklus val beter te plaas: 

 
Fees Datum Betekenis Kleur Simbool 
ADVENT 28 November – 24 

Desember 2004 
Eerste sowel as 
wederkoms van 
Jesus 

Blou/Pers Adventskrans, 
Isai-boom, 
Kerse, Alfa en 
Omega 

KERSFEES 25 Desember 2004 Geboorte van Jesus Wit en Goud Ster, Krip, 
kerse 

KERSTYD 25 Desember 2004 
– 5 Januarie 2005 
(12 dae) 

Geboorte van Jesus Wit en Goud Ster, Krip 

EPIFANIE 6 Januarie 2005 God verskyn as 
mens in Jesus 
Christus 

Wit en Goud Ster – 
vyfpuntig met 
strale 

DOOP VAN JESUS 9 Januarie 2005 Begin van Jesus se 
openbare bediening 

Groen  
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TYD TUSSEN EPIFANIE 
EN LYDENSTYD 

7 Januarie –  
8 Februarie 2005 

Jesus se openbare 
bediening 

Groen  

VERHEERLIKING-
SONDAG 

6 Februarie 2005 Jesus se 
verheerliking op 
die berg as 
inleiding tot sy reis 
na Jerusalem 

Wit/ Groen  

ASWOENSDAG 9 Februarie 2005 Sterflikheid van die 
mens, sondebesef 
en skuldbelydenis 

Grys As 

LYDENSTYD 9 Februarie –  
26  Maart 2005 

“Waak” saam met 
Jesus op die 
lydenspad as 
voorbereiding op 
die viering van 
Paasfees 

Pers/ Purper Doringkroon, 
Spykers, Kruis 

PALMSONDAG 20 Maart 2005 Intog in Jerusalem Pers, Bloedrooi Palmtakke 
GROOT LYDENSWEEK  21 Maart  –  

26 Maart 2005 
Gebeure tydens 
Jesus se laaste 
week voor 
kruisiging word in 
herinnering geroep 
en herbeleef 

Bloedrooi  

DONDERDAG IN 
LYDENSWEEK 

24 Maart 2005 Instelling van die 
Nagmaal, 
voetwassing 

Bloedrooi  

GOEIE VRYDAG 25 Maart 2005 Kruisiging van 
Jesus 

Bloedrooi/Swart  

STIL SATERDAG 26 Maart 2005 Jesus in die graf. 
Tyd van stilte en 
nadenke 

Swart  

PAASSONDAG 27 Maart 2005 Opstanding van 
Jesus 

Wit Oop graf, 
Paaskers 

PAASTYD 27 Maart – 
15 Mei 2005  
(50 dae) 

Jesus leef! Hy is 
die Seun van God 

Wit  

HEMELVAART 5 Mei 2005 Jesus se hemelvaart Wit  
PINKSTER  5 Mei –  

15 Mei 2005 
Uitstorting van die 
Heilige Gees 

Vuurrooi Duif, Vuur 

PINKSTERFEES 15 Mei 2005 Uitstorting van die 
Heilige Gees 

Vuurrooi  

TRINITEITSONDAG 22 Mei 2005 Die Drie-eenheid Groen Drie sirkels, 
Triquetra, 
Fleur-de-lis, 
driehoek 

KONINKRYKSTYD 16 Mei –  
26 November 2005 

Die werk van die 
kerk in die 
kragveld van die 
Gees 

Groen Skip 

CHRISTUS DIE KONING 
SONDAG 

20 November 2005 Christus is die 
Koning van die 
wêreld 

Groen Kroon 

 
 
Figuur 12:  Kerkjaarsiklus in Woordwyser: Eksegetiese en liturgiese riglyne: xvii-xviii  
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Die Lutherse Tradisie beskik oor ‘n volledige herdenkingsjaar van die kerk 

(Monshouwer 2001:123).  Die waarde  van hierdie indeling lê in die 

aanduiding van die Pase as sentrale fees. Monshouwer (2001:112) stel dit 

soos volg: 
 

“Oude en Nieuwe Testament verkondigen Pasen als het hart van de zaak”  
 

Webber (1994:223-224) (vgl. ook Webber 2004b) wys aan die hand van die 

'Westminster Dictionary of Worship' die kerkjaar aan as bestaande uit: 
 

• Advent wat die vier weke voor die herdenking van Jesus se geboorte 

beklemtoon. 
 

• Epifanie wat oorspronklik Kersfees ingesluit het en wat dui op die 

manifestasie van God se heerlikheid in Jesus Christus (Joh. 2:11) deur 

sy geboorte, doop en eerste wonderwerk. 
 

• 'Lent' wat dien as 'n tydperk van voorbereiding tot die Paasstyd. 

Hierdie tydperk is dan begin met Aswoensdag en afgesluit met die 

Heilige Week. 
 

• Paastyd wat gekenmerk is deur vreugde en feesviering. 
 

• Pinkstertyd wat verwys na die vyftig dae na die Pasga waartydens die 

Jode die Fees van die Weke gevier het. In die Christelike kalender is 

die Pinkstertyd verbind met die koms van die Heilige Gees en die 

ontstaan van die vroeë kerk. 
 

• Die tyd na Pinkster wat die langste seisoen in die kerk is en aanhou tot 

Advent. Prediking in hierdie tyd fokus op die ontwikkeling van die 

vroeë kerk en beklemtoon die krag van die Heilige Gees in die  
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bediening van die apostels en die skrywe van die Nuwe Testamentiese 

literatuur. 
 

Die kerkjaar kan ook beskryf word deur seisoene wat die ervaringe van elke 

gemeente beskryf.  Die liturgiese kalender word dan ingerig rondom hierdie 

ervaringe om die gemeente of individue voortdurend te herinner aan die 

groot dade van God in hulle lewe en om hulle te begelei in hulle omgang 

met seisoene in hulle eie lewe. Liturgiese kleure en temas word gekoppel 

aan elke seisoen ter wille van die visueel poëtiese kommunikasie van 

ervaringe in die seisoene (vgl. Figuur 13 hieronder en Shawchuck & Heuser 

1993:127-128). 
 

SEISOENE VAN GEESTELIKE ERVARING 

Seisoen Temas Kleure 

Advent Voorbereiding,  verwag-
ting, verlange en hoop 

Pers 
(koninklik) 

Kersfees Verrassing, Vreugde, 
Viering, Geboorte, 
 Geskenke 

Wit   
(suiwer en skoon) 

Epifanie 
 

Lig, Openbaring, 
Roeping, Sending, 
Getuienis, Saai die saad 

Groen  
(Nuwe dinge groei) 

Vastyd Introspeksie, Bekering,  
Moegheid, 
Ontmoediging, Dood 

Pers en swart 
(koninklik en dood) 

Pase 
 

Opstanding, Nuwe 
Lewe, 
Verlossing, oorwinning 

Wit  
(suiwer en skoon) 

Pinkster Die Heilige Gees, Krag, 
Dinamiek 

Rooi 
Vlamme van vuur) 

Oestyd Insameling, Oes, 
Vrugdra 

Groen 
(groei en vrugdra) 

 

Figuur 13:  Die seisoene van Geestelike/Spirituele Ervaring (Shawchuck & Heuser 
1993:128) 
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Die belang van dié verskillende beskrywings van die kerkjaar is daarin 

opgesluit dat dit ‘n breë prentjie verskaf van hoe die Paassiklus in die 

kerkjaar inpas.  

 
Die waarde van die kerkjaar met die Pase as sentrale en oudste fees (Bieritz 

1995c:77) behoort in elke gemeente ontdek of herontdek te word op grond 

van die volgende motiverings (vgl. ook Webber 1994:223-226 en Bothma 

2004:20-21):  

 

• Die kerkjaar is gegrond op die Bybelse en historiese tradisie van 

aanbidding. Die beoefening van die kerkjaar is dus 'n daad van 

getrouheid teenoor die Christelike tradisie. Dit bring die insig dat die 

Paassiklus nie los staan van die jarelange tradisie van die kerkjaar nie 

en dus daarin ingebed en veranker is. Individuele gemeentes staan in 

verband met die groter gestalte van die universele kerk van die Here 

met ‘n bepaalde ontwikkelingsverhaal gegrond op die Bybelse verhaal 

en die geskiedenis van die vroeë kerk en doen hulle lidmate en die 

kerk in die breë skade aan om die kerkjaar te verwaarloos.  

 

• Die oudste voorbeeld van ‘n primitiewe kerkjaar word gevind in 1 

Korintiërs 5:7-8 wat daarop dui dat die vroeë Christene die dood en 

opstanding van Christus gedurende die Joodse Paasfees gevier het. 

Daar is ook substansiële inligting uit die tweede en derde eeu wat die 

besondere betekenis van wat later as Paastyd bekend sou staan, 

bevestig (Webber 1994:223). 
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“Verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe, ongesuurde deeg 

kan wees, en dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag: 

dit is Christus. Laat ons dan feesvier, nie met die ou suurdeeg of met 

die suurdeeg van onsedelikheid  en ander sonde nie, maar met die 

ongesuurde brood van reinheid en waarheid” ( 1 Kor. 5:7-8). 
 

• Die Bybelse konsep van tyd wat na vore kom uit die oortuiging dat die 

tyd van herdenking die krag van die gebeurtenis wat herdenk word na 

die aanbiddende gemeenskap bring, ondersteun ‘n inrigting van die 

kerkjaar en die liturgie volgens sekere seisoene. Dit bring die wins na 

die erediens dat mense in die liturgiese momente ook die konkrete 

betekenis van die historiese gebeure vergestalt sien in die lewe van 

vandag. Die Paassiklus is in hierdie verband die primêre dryfveer 

waarsonder enige verdere uitbou van die kerkjaar nie tot reg kan kom 

nie. Die lewensveranderende  krag van die evangelie kry so konkreet 

gestalte in die gemeentelike lewe.  
 

• Die inrigting van ‘n gemeentelike lewe volgens die kerkjaar breek die 

ploegvore oop en gooi die nodige kunsmis sodat liturgiese simbole en 

rituele in die Paassiklus in vrugbare grond geplant kan word.  Die 

kerkjaar word sodoende instrumenteel as profetiese medium van 

boodskapdraende simbole en rituele en word ‘kairos’- momente vir ‘n 

dieper ervaring van God se handelinge in mense se lewens (Vos & 

Pieterse 1997: 149).    
 

• Die praktyk van die kerkjaar plaas die geloofsgemeenskap in kontras 

met die sekulêre gemeenskap en dié se tydsbegrip. Tyd in die 

Christelike kerk word bepaal deur die lewe, dood en opstanding van  
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Jesus Christus en nie deur siviele of nasionale vakansiedae nie (Webber 

1994:226). 

 

3.4.3 Die Paassiklus 

 

In 3.4.2 hierbo is die breë raamwerk van die kerkjaar, waarbinne die 

Paassiklus ingebed is as die sentrale fees, gekarteer. Vervolgens is dit nodig 

om meer gefokus aandag te gee aan die Paassiklus en die gepaardgaande 

gebruik van liturgiese rituele en simbole. Daar sal dus noodwendig aandag 

gegee word aan die spesifieke toepaslike historiese gebeurtenisse uit die 

lewe en werk van Jesus.  Die volgende gedig van Du Plessis (2004:23-24) is 

simbolies van ‘n kontemporêre inkleding van die Paasgebeure: 

 

Paasstryd 

1 

Vrydag is die dag van dood. 

Rye snoek lê op die vlektafel, 

bloed, longe en derms 

in die sloptenk. 

Uit see kom geen lam nie. 

Ek word gegesel 

deur nuus op televisie: 

doodslag 

bomme wat trosse kleintjies maak 

en kinderlyke van ‘n ver volk 

in rye uitgelê. 

Hier lê hulle langs die wrakke van kombi’s 
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2 

Saterdag is die grys dag. 

See en lug is een kleur, 

kos smaak na niks 

en mense kan nie praat nie 

want woorde wond net weer. 

 

3 

Sondag is ek te oud 

vir paashasies en blinkpapiereiers 

- buitendien kinderloos. 

 

Vreugde is blou lug 

'n blou baai 

blomme in die son 

en 'n skool vry dolfyne in die see. 
 

Koerante koop ek nie. 

Die televisie werk nie. 

Van bure wil ek net goeie nuus hoor 

maar hulle is nie tuis nie. 
 

Ek probeer tot in besonderhede 

El Greco se skildery onthou. 

Die Romeinse soldaat val agteruit 

uit Christus se leë graf. 
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Ek soek 

en soek 'n Griek 

soos my kafeebaas toentertyd, 

iemand wat my uitroep sal verstaan: 

Christos anesti! 

Christus het opgestaan! 

En die jubelende antwoord: 

Alithos anesti! 

Hy het waarlik opgestaan! 
 

Die Paassiklus bring die lewe en werk van Christus na aanleiding van sy 

lyding, kruis en opstanding na die aanbidding van die gemeente. Dit vind 

plaas binne die raamwerk van die kerkjaar wat lyk soos “‘n spinneweb 

waarvan die verskillende drade heg saamgeweef is” (Vos & Pieterse 

1997:148). Teen  die agtergrond hiervan staan geteken die Christos anesti, 

die Alithos anesti, waarsonder die Pase betekenisloos sou wees.    
 

Hierdie navorsing sluit aan by Bothma (2004:92-96, 121-127) se 

uiteensetting van die Paasfees en die ontwikkeling daarvan (vgl. ook Bieritz 

1995b:470-477 vir ‘n oorsig oor die belangrike tradisionele vroegkerklike 

komponente van die Paassiklus). Tradisioneel word die eerste deel van die 

Paassiklus ingelei deur Aswoensdag en bestaan dit uit die sewe lydensweke 

met die kruis as sentrale motief en mond uit op Goeie Vrydag.  Goeie 

Vrydag is onlosmaaklik verbind aan Paassondag. Jesus se graf is die 

voorspel tot sy opstanding as simbool van oorwinning oor alle magte. 

Paasfees met die simbole van ongesuurde brode, die bitter kruie en die beker 
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verkondig die boodskap van Pasga. Die Paasfees word gebaseer op die 

Eksodusverhaal en is narratologies begrond. Eksodus 12:21-23 is die oudste 

Paasfeesteks. Paasfees herinner aan die verlossing uit Egipte en is 'n fees van 

dankbaarheid tot eer van die Here. Paastyd beslaan ses weke en word 

afgesluit net voor die Hemelvaart wat Pinkster inlei (Vos & Pieterse 

1997:155-160; Nel 2004:63-121; Bieritz 1995c:77-140 en Bester 2004b:68-

141).  

 

Die Paassiklus is ryk aan gebruike en daar is bepaalde prominente kleure wat 

aangewend word in die vormgewing van die liturgie. Sodanige gebruike en 

kleure is vir hierdie ondersoek van belang omdat dit gaan oor geskikte media 

wat dien as boodskapdraers van die Paasboodskap.  

 

Die volgende simbole, rituele en gebruike in die Paassiklus is vir die doel 

van hierdie ondersoek van belang (vgl. Clasen 2003b:83,124 en Nel 

2003:62, 63, 90, 91): 

 

• Askruise op Aswoensdag met vaal-grys as simboliese kleur. Die 

simbool is die berou oor sondes.  

 

• Gebed, stilte, afsondering, bepeinsing, vas, gee van aalmoese en 

hertoewyding aan God. 
 

• Verootmoediging, skuldbelydenis en boetedoening in die teken van 

die nuwe lewe wat simbolies op Paassondag ontvang word. 
 

• Nadenke en verwondering oor die kruisiging as die liefdesdaad van 

alle tye. 
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• Die vier van Paasfees met ontbyt. Hardgekookte eiers waarvan die 

dop rooi geverf is, word oopgebreek en as die wit van eier te voorskyn 

kom simboliseer dit Jesus se bloed wat ons reinig van ons sonde. 
 

• Palmsondag wat Jesus se intog in Jerusalem herdenk. 
 

• ‘n Nagmaalviering op Donderdag voor Goeie Vrydag met inbegrip 

van verskeie simboliese handelinge: 
 

o Voetwassing; 

 

o Die stroop van alle versierings en kleure uit die kerkgebou; en 

 

o ‘n swart doek op die kansel as teken van Jesus se dood en die 

mens se lewe sonder Jesus. 
 

• Die Diens van die Duisternis (Tenebrae) met ‘n progressiewe 

uitdowing van kerse terwyl die lydensverhaal gelees word. 

 

• Die herdenking van Jesus se kruisdood op Goeie Vrydag met sewe 

kruiswoorde van Jesus as uitgangspunt. 
 

• Stil Saterdag as die herdenking van Jesus se sabbatsrus in die graf. Dit 

is ‘n tyd van stilte en nadenke.  
 

• ‘n Houtkruis in die lydenstyd wat op Goeie Vrydag en die 

voorafgaande Donderdag met 'n swart doek bedek is en op 

Paassondag met blomme oordek word. 
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• Musiek toepaslik op die Paassiklus. Lydensmusiek en lofprysing van 

die vreugde oor die opstanding. 
 

• Die sentrale simbool vir Paasfees van lig wat deurbreek.  
 

• Die opkomende son wat elke dag herinner aan Christus se oorwinning 

oor die dood. 
 

• Versierde Paaseiers wat nuwe lewe uitbeeld. 
 

• Die liturgiese gebruik van die Paasgroet 'die Heer het opgestaan, die 

Heer het waarlik opgestaan'. 
 

• Die viering van nuwe lewe gedurende Paastyd. 
 

• Die bediening van die doop en bevestiging van nuwe lidmate. 
 

• Paastyd as die tyd van hertoewyding. 

 

• Gebruik drama om te identifiseer met die opstanding uit die dood 

tydens Paastyd. 
 

• Die leë graf as die vernaamste simbool van Paasfees. 
 

• 'n Kruis oortrek met blomme is in Paastyd simbool van nuwe lewe wat 

ontspring uit die kruisiging van Jesus. 

 

• Paastyd is voorbereidingstyd vir die viering van die uitstorting van die 

Heilige Gees. 
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• Gedurende die Paastyd word wit as simboliese kleur van oorwinning 

en reinheid, gebruik. Die verandering van pers in die lydenstyd na rooi 

in die groot lydensweek, wat op Palmsondag volg, na swart op Goeie 

Vrydag na  wit in Paastyd simboliseer die feit dat mense skoon gewas 

word van sonde. 
 

Bogenoemde oorsig van die Paassiklus lyk in tabelvorm soos volg (Figuur 

14 hieronder):  

   

 
DIE PAASSIKLUS 

TYD BETEKENIS KLEURE SIM BOLE  RITUELE 
ASW OENSDAG 
 
 

Sterflikheid 
Sonde   
Skuld 

Grys  As 
 

Vas , sonde- en 
skuldbelydenis  

LYDENSTYD God tree in die 
nood van mense 
in. 

Pers /Purper en 
donker aardse 
kleure. 

Onvers ierde kruis . 
Doringkroon. 
Spykers  en kers  met 
doringdraad.  

Vas , 
Verootmoediging, 
skuldbelydenis  en 
boetedoening.  

PALMSONDAG Intog in 
Jerusalem 

Pers  en Rooi Palmtakke  

GROOT 
LYDENSWEEK 

Jesus se laas te 
week voor  krui- 
s iging in  
herinnering en  
herbeleef. 

Rooi   

DONDERDAG IN 
LYDENSWEEK 

Instelling van 
Nagmaal 

Rooi Brood en Wyn Nagmaal en   
voetwass ing 

GOEIE VRYDAG Kruis iging van 
Jesus 

Rooi en Swart Gestroopte kruis   

STIL SATERDAG Jesus in die graf Swart  Stilte en nadenke 
PAASSONDAG Opstanding van 

Jesus 
W it Paaskers . Leë graf  

PAASTYD Opstanding van 
Jesus motiveer 
ons  tot aks ie! 

W it en goud. 
 

Son/Lig/Paaseiers . 
Baie blomme. 
Geniet lekkernye. 
Gepaste musiek 

 

         
Figuur 14: Die Paassiklus 
 

3.4.4 Verantwoording 
 

Die kritiese vraag wat vir hierdie ondersoek belangrik is ten opsigte van die 

kleure,  simbole en rituele wat hierbo uiteengesit is, is in watter mate  dit wat  

teoreties uiteengesit is, in die praxis  gestalte kry of kan kry (vgl. Bieritz 

1995c:77-140).  
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Die navorser is van mening dat lidmate met die uitsondering van die 

betrokkenheid van sommiges by selgroepe en by diensaktiwiteite in die 

gemeente, tog hoofsaaklik neig om hulle betrokkenheid uit te oefen deur 

eredienste by te woon. In die lig hiervan sou ‘n praktyk rondom Aswoensdag 

moeilik tot algemene praktyk in ‘n gemeente kon groei. Dit sou hoogstens 

by selgroepe uitgeoefen kan word en indien die hoeveelheid lidmate wat 

ingeskakel is by selgroepe, persentasie gewys nie so hoog is nie, word 

relatief min mense hierdeur bereik.  
 

‘n Meer omvangryke liturgie waarin daar voorsiening gemaak word vir 

gebed, stilte, afsondering, toewyding aan God, verootmoediging, 

skuldbelydenis, nadenke en verwondering oor die kruisgebeure, behoort deel 

te wees van die gemeentepraktyk. Eredienste moet met sorg beplan word om 

deurlopend hiervoor voorsiening te maak. 
 

Die viering van die groot momente soos die lyding, sterwe en opstanding 

van Christus kan genoegsaam tot hul reg kom in die lig daarvan dat sodanige 

feeste meestal op Sondae gevier word.  Die lydenstyd word tradisioneel in 

die NGK  duidelik op gemeentekalenders aangedui.  Dieselfde geld 

Paasnaweke waartydens die sterwe en opstanding van Christus gevier kan 

word. In die plaaslike gemeente waar die navorser reeds die afgelope 20 jaar 

werk, het ‘n goeie praktyk tot stand gekom waar Paasnaweke gevul word 

met ‘n sinvolle program, hoofsaaklik ingerig rondom die hoofmomente van 

Goeie Vrydag en Opstandingsondag.  Tydens hierdie naweek word drie 

eredienste soos volg ingerig: 
 

• ‘n Nagmaalsdiens op Goeie Vrydag saam met ‘n bekende ‘Gospel’ 

sanger; 
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• ‘n Oggenddiens op Opstandingsondag aangebied deur een van die 

plaaslike leraars;  en 

 

• ‘n Sondagaanddiens wat informeel ingerig is en hoofsaaklik deur ‘n 

‘Gospel’ sanger gelei word. 

 

Hoewel hierdie program vir etlike jare reeds suksesvol aangebied word, 

bestaan die vraag tog of ‘n  Nagmaalsdiens nie op ‘n Donderdagaand meer 

sal strook met  die kerklike tradisie nie. ‘n Verdere voordeel is dat indien die 

program op Goeie Vrydag ‘n lofprysingsgeleentheid met behulp van ‘n 

bekende sanger is, daar beter voorsiening gemaak word vir erediensgangers 

se behoefte aan gewydheid (Donderdagaand) en dat ‘n funksie  op  

Vrydagoggend ook nie te  lank aanhou nie. Simboliese handelinge soos 

voetwassing, die stroping van alle versiering, kleure uit die ouditorium en  

die gebruik van ‘n swart doek as teken van Jesus se dood, kan beter benut 

word. Die feit dat Nagmaal op die Donderdagaand aangebied word skep ‘n 

groter potensiaal vir simboliese lig-effekte. 

 

Die musikale uitbeelding van sekere momente in die Paassiklus behoort 

uitgebou te word om ruimte te skep vir die verskillende behoeftes van 

lidmate. Musiek behoort nie net een styl te handhaaf nie, maar die diversiteit 

van erediensgangers se behoeftes maak die uitdaging des te groter. 

 

Die verskeidenheid simbole en rituele soos bespreek onder 3.4.3 hierbo, bied 

ruimte vir die kreatiewe aanbieding van die momente in die Paassiklus. Die 

volgende kritiese vrae na die sinvolle gebruik van die dramakuns moet gevra 

word: 
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• Kom hierdie medium in die Gereformeerde erediens gedurende die 

Paassiklus tot sy reg? Sou die inhoude van die Paassiklus nie by 

uitstek geleentheid bied vir drama en mimiek as instumente om 

simbole en rituele tot hul reg te laat kom nie?  Word die media sinvol 

en gekoördineerd gebruik om die lyding, kruis, dood en opstanding 

van Jesus konkreet uit te beeld? ‘n Dataprojektor in samehang met 

ander simbole en rituele moet kommunikatief kongruent gebruik 

word.        

 

• Die praktiese toepassing van die bediening van die Doop en die 

bevestiging van nuwe lidmate vra ook na herbesinning. Die navorser 

is daarvan oortuig dat hierdie praktyk met min moeite staanplek in die 

Paassiklus kan kry. 

 

3.5 Die GEBRUIK van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus  

 

3.5.1 Bybels-teologies verantwoord 

  

Wanneer gewerk word met ‘n Bybels teologies-verantwoordbare beskrywing 

en verklaring van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus, is dit 

belangrik om op die volgende aspekte ag te slaan: 

 

• Daar moet gewaak word teen ‘n reglynige toepassing van Bybelse 

simbole en rituele in die 21ste-eeuse liturgie. Dit is nie moontlik om 

direkte normatiewe afleidings toepaslik te maak op hedendaagse 

aanbidding nie (vgl. Hanekom 1995:118). 
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• Die Bybelse kontekste waarbinne rituele gefunksioneer het, moet 

verreken word en dit wat mee volgehou kan word en dit wat 

diskontinueer, moet in ag geneem word.  Hanekom (1995:118) stel dit 

soos volg: 

 

“’n Biblisistiese hantering van Bybelse rituele sou die impak wat die 

sosiokulturele konteks op die totstandkoming daarvan het, onderskat.”  

 

3.5.1.1 Gefokus op God, maar antropologies gerig 

 

Hanekom (1995:118-145) plaas die gebruik van simbole en rituele in 

Teologiese en Bybelse perspektief en wys uit  dat rituele en liturgiese 

gebruike deel was van die lewe van gelowiges in die Ou en die Nuwe 

Testament. 

 

'n Teologiese teorie vir die Paasliturgie sal daarmee rekening hou dat die 

gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus op God fokus en 

antropologies gerig is. Die antropologiese gerigtheid van die Paasliturgie 

verreken die mens in sy  omgang met sake soos ruimte, tyd en 

natuurelemente en gebruik hierdie elemente as draers van die liturgie. Die 

implikasie van hierdie dubbele gerigtheid van simbole en rituele is dat daar 

deeglik besin moet word oor die mens se siening van God. Die Skrif as 

oerbron van simbole en rituele sal op verantwoordbare wyse gebruik moet 

word om mense se behoefte aan die transendente te vervul en om die 

behoefte aan menslike emosie, ervaring en liggaamlikheid te bring tot ‘n 

sinergerende liturgiese aktiwiteit wat God verheerlik en mense opbou en 

toerus vir die lewe (vgl. Bieritz 1995a:96-125 en Viljoen 2003:220-241). 
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Die sentraliteit van die Woord en die verkondiging daarvan is een van die 

pilare van die NGK met sy Gereformeerde identiteit (vgl. 3.2.2).  Die 

gebruik van simbole en rituele moet Bybels teologies verantwoordbaar wees.  
 

Dit gaan om  'n Liturgiese Hermeneutiek waarin daar nie 'n Bybelse 

bloudruk vir die moderne liturgie reglynig uit die Bybel gegiet word nie, 

maar waar die Ou Testamentiese en Nuwe Testamentiese perspektiewe op 

die lyding, kruis, sterwe en opstanding van Jesus Christus verreken word in 

'n eietydse teologiese teorie vir die gebruik van liturgiese simbole en rituele 

in die Paassiklus (Vos & Pieterse 1997:29).  
 

'n Teologiese teorie vir die Paasliturgie sal vir die doel van hierdie 

ondersoek met die volgende vertrekpunte werk: 
 

• Die gebruik van liturgiese simbole en rituele moet voortvloei uit die 

Skrif, maar dan met die inagneming van 'n verantwoordbare 

Skrifhantering waarin daar in 'n hermeneutiese proses met die Ou en 

Nuwe Testamentiese gegewens gewerk word (Viljoen 2003:249).  Die 

toepaslike gegewens rondom die lyding, sterwe en opstanding van 

Jesus Christus moet met die inagneming van die konteks waarin dit 

opgeteken is, gekonkretiseer word in die wêreld van die mens van 

vandag. 
 

• Die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus moet 

deeglik rekening hou met 'n gerigtheid op God Drie-enig (vgl. Viljoen 

2003:136).  Hierdie gerigtheid sal egter sterk gefokus wees op God 

die Seun en die drakrag van sy lyding, sterwe en opstanding as 

simboliese en rituele handeling in die Paassiklus. Hy is nie net  
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simbool van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld nie, maar self ook 

God teenwoordig in hierdie wêreld. In sy menswording realiseer die 

selfmededeling van God geskiedkundig onder mense (Müller, W W 

1990:364). 
 

• Liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus sal in 'n teologiese 

teorie vir die Paasliturgie dien as sterk draers vir die mens se behoefte 

aan die transendente (Viljoen 2003:246, 247).  Hier sal die 

pneumatologiese uitgangspunt die gebruik van liturgiese simbole en 

rituele vrywaar van horisontalisme as sou die mens die vermoë hê om 

enige transendensie te bewerkstellig. 
 

• Die mens van die 21ste eeu se behoefte aan singewing en die 

gelyktydige blootstelling aan die media en sy kommunikasievermoë 

dien as ‘n uitdaging om 'n teologiese teorie vir die Paasliturgie te 

ontwerp wat nie net gerig is op God nie, maar ook antropologies 

geanker word in die leef- en denkwêreld van die hedendaagse mens. 

Daarom sal 'n Paasliturgie 'n antropologiese drakrag moet handhaaf 

ten einde die betekenisinhoude van die Paassiklus singewend te 

kommunikeer en gestalte daaraan te gee binne die ervaringswêreld 

van mense.   
 

• 'n Teologiese teorie vir die Paasliturgie sal ook 'n interaktiewe 

wisselwerking moet verreken, waarin die liggaamlikheid van die mens 

in ag geneem word. Saam met verbale wyses van uitdrukking in die 

liturgie behoort die liggaamlike uitdrukking van voorgangers en  
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erediensgangers as ‘n fundamentele liturgiese gegewene te geld (Viljoen 

2003:248 en Lukken 1999:239).  
 

Met Joh. 1:14 as agtergrond wys Moyaert (2001:112) daarop dat die 

Christelike godsdiens 'n godsdiens van inkarnasie is. Volgens hom is die 

kern van die misterie van die Christelike geloof daarin dat God mens geword 

het op 'n spesifieke en kontingente oomblik in die geskiedenis. 
 

Omdat dit gaan om die inkarnasie van God in hierdie wêreld is dit nodig om 

te weet dat sy menswording dien as 'n selfbekendmaking aan die mens deur 

middel van verskillende modi.  Konkreet gestel, die gebruik van liturgiese 

simbole en rituele in die Paassiklus dien as modi vir die kommunikasie van 

die 'God in Christus aan die mens geïnkarneerde' werklikheid, en daarom is 

die hoofmodus, naamlik die vleesgeworde Woord waardeur hierdie 

selfbekendmaking van God plaasvind, ook die grootste bron van liturgiese 

simbole en rituele in die Paassiklus. Geen eietydse liturgiese simbole en 

rituele sal die toets kan deurstaan as dit nie geanker is in die vleesgeworde 

Woord nie. Watter simbole en rituele daar ookal vir die Paassiklus gebruik 

of ontwikkel word,  hierdie uitgangspunt bly ononderhandelbaar. 
 

Die  narratiewe aard van die Skrif is ‘n gegewe waarmee die belangrike 

inhoude daarvan ontsluit word (vgl. Webber 2001:53-54 en Vos & Pieterse 

1997:156). Die waarde hiervan vir die gebruik van liturgiese simbole en 

rituele in die Paassiklus is dat 'n teologiese teorie vir die Paasliturgie kan put  

uit die bron van Bybelse verhale en metafore wat mense aanspreek in hulle 

eksistensiële nood. Burger (1999b:180) wys op die belangrikheid van 'n 

bewusmaking van die teenwoordigheid van 'n simpatieke God wat deernis 

het met spesifieke lewensituasies, spanninge, sorge en pyn. Toepaslike 
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liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus kan sodoende  uitdrukking gee 

aan hierdie meelewing van God met mense en sy betrokkenheid by hulle.   

 

Dit is belangrik om in die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die  

Paassiklus te gaan kyk na toepaslike Bybelgedeeltes en die drakrag daarvan 

te ontgin en dit relevant vir vandag aan te wend. Die uitdaging bly natuurlik 

om in die hantering van die Skrif, nie fundamentalisties daarmee om te gaan 

nie, maar om potensiële gedeeltes vir simboliese en rituele aanwending, 

kreatief te gebruik. 

 

Wanneer die aanbidding van die 20ste eeu vergelyk word met die behoefte 

en geloof van die hedendaagse mens is dit opvallend dat mense se 

aandagspan dramaties gekrimp het. Aanbidding behoort dus toenemend weg 

te stuur van ‘oormatige verbaliteit’. Lang erediensordes met gedrukte media 

en gespesialiseerde terminologie wat gerig is op ingewyde lidmate, behoort 

plek te maak vir ‘n liturgie ryk aan visuele en nieverbale kommunikasie. 

Hoewel die Woord sentraal is en die verkondiging daarvan in ‘n 

hedendaagse konteks ononderhandelbaar bly, sal fyn uitgewerkte retorika 

nie noodwendig die knoop deurhaak in die kommunikasie van ewige  

waarhede nie. Postmoderne mense  heg groot waarde aan die nierasionele 

van die godsdiens (Bandy 2000:131-132). 

 

Die tyd van die ‘Verligting’ (1600-1950) is gekenmerk deur die hoogbloei 

van die rede en bewysbaarheid van sake. Dit het ongelukkig tot gevolg 

gehad dat die Bybel gesien is as ‘n boek wat bewys moes word.  Die 

verhalende karakter van die Skrif het sodoende verlore geraak en die 

rasionele het die botoon gevoer. Tans is daar ‘n terugkeer na wat genoem 
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word ‘the power of the story’ (vgl. Webber 2001:54-55 en Harley 2001). 

  

‘n Bybels-teologies verantwoordbare Paasliturgie, gefokus op God en gerig 

op die mens, sal die Bybelse teks in al sy ryk skakerings van beeldrykheid, 

voortdurend aan die woord bring binne die konteks van die tyd.  

 

 Wanneer geloof in die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die 

Paassiklus gekommunikeer word, sal daar rekening gehou moet word met 

die volgende aspekte:  

 

• ‘n Bybelse gefundeerdheid is ononderhandelbaar (Vos & Pieterse 

1997:29-84 en Webber 2004a), maar dan in wisselwerking met die 

verrekening van die hedendaagse konteks.  

 

• Verbale kommunikasie moet aangevul word met nieverbale metafore 

en beelde anders sal dit nie grondvat in die lewensituasie van 

hedendaagse mense nie. 

 

• Dit gaan in aanbidding om wat Bandy (2000: 132) ‘a dialogue of 

passion’ noem en waarvolgens gesprek in die liturgie ontsluit word.  

 

Hierdie ontsluiting vind plaas deurdat erediensgangers met mekaar 

praat en dat vrae wat predikers vra, beantwoord word. Die 

verwagtinge van erediensgangers word verwoord en gebede kom in 

swang wat gestalte gee aan die ‘God-mens’- en ‘mens-mens’-

verhouding. Mense hoef nie in aanbidding meer Bybels geletterd  
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gemaak te word nie, maar moet toegerus word om die Bybel effektief 

te kan gebruik in gesprek met ander.  
 

• Aanbidding is 'n multimedia-ervaring (Babin 1991:70-109). Dit 

kommunikeer op verskeie maniere gelyktydig die waarheid en begelei 

deelnemers om hul eie sintese te vorm. Mense hoor die evangelie, sien 

beelde, kom in voeling met die werklikheid, 'smell the aroma of 

Christ', (Bandy 2000:133) en kommunikeer hulle reaksie.  
 

• Aanbidding moet hoorders nie net bring by ‘n besef van God se 

teenwoordigheid nie, maar hulle ook bring by die besef van God se 

teenwoordigheid in die wêreld en by mense. Omdat hierdie studie  

handel oor die Paassiklus en verwante Christusgebeure, is die 

sogenoemde praesentia Christi in die erediensgebeure van belang 

(Vos & Pieterse 1997:91). 
 

Webber (1992:66) se waarneming balanseer 'n liturgie wat tegelyk 

mensgerig is,  maar nooit fokus verloor op die Een om wie dit eintlik gaan 

nie: 
 

"One of the greatest discoveries of my Christian pilgrimage has come with 

the realization that the primary importance in worship is not what I do, but 

what God is doing.   In worship, God is present, speaking to me, and acting 

upon me. It is in worship that God feeds, nourishes, and cares for me. And it 

is in worship that he gives me his grace, surrounds me with his love, lifts me 

up into his arms, affirms me as a member of his community, and sends me 

forth into the world with a fresh vision of his work and a new concern to live 

for him." 
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Die aanduiding van Bybelse teosentriese, en ook antropologiese 

vertrekpunte (Wepener 2004:60-61) vir die gebruik van liturgiese simbole en 

rituele in die Paassiklus is van die ononderhandelbare instrumente in ‘n 

ondersoek soos die onderhawige. Dit gaan in aanbidding daaroor dat God 

aan die woord  gestel word. Die hedendaagse mens word in sy of haar 

eksistensie aangeraak en vanuit ‘n bestaande realiteit vernuwe  tot ‘n nuwe 

bestaan in die teenwoordigheid van God.   

 

3.5.1.2 Die rol van ervaring 

 

‘n Beskrywing en verklaring van die rol van ervaring is noodsaaklik en 

onvermydelik in ‘n antropologiese begronding vir die gebruik van liturgiese 

simbole en rituele in die Paassiklus.  Dit handel immers oor die aanraking 

van die mens in sy of haar behoefte aan die teenwoordigheid van die 

lewende Here. Mense is nie kalm, objektief of ontkoppel van hulle geloof 

nie. Hulle is emosioneel, interaktief en verbind met God en mens.  Watter 

kanale ookal gebruik word om betekenisinhoude van die geloof in die 

gekruisigde en opgestane Here af te lewer, dit moet deurgaans plaasvind met 

inagneming van  die ervarings van aanbidders wat ter sprake gebring word in 

die aanbiddingsgebeure  (vgl. Bandy 2000:132). 

   

Die mens se ervaring en belewenis van die teenwoordigheid van die Drie-

enige God is bepalend en vind plaas as reaksie op die werk van die Gees van 

God.  Dit hang ook ten nouste saam met 'n bepaalde antropologiese 

uitgangspunt. Turner en Bruner (1986:6) wys op die problematiese 
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verhouding tussen ervaring en die uitdrukking daarvan. Hierdie verhouding 

is duidelik dialogies en dialekties, want ervaring kry daarin uitdrukking dat 

ons ander mense en hulle ervaring verstaan op grond van ons eie ervaring en 

selfverstaan.  Die konteks waarin die liturgiese simbole en rituele aangebied 

word as kommunikatiewe handelinge in diens van die evangelie, sal dus 

ernstig opgeneem moet word. Die simboliese en rituele kommunikasiekrag 

van die sakramente en ander liturgiese handelinge moet maksimaal benut 

word. 

 

"But expressions also structure experience, in that dominant narratives of a 

historical era, important rituals and festivals, and classic works of art define 

and ilumine inner experience" (Turner & Bruner 1986:6). 

 

Leonard Sweet se term 'EPIC' (2000)  E (xperiential)-P-I-C;  E-

P(articipatory)-I-C; E-P-I(mage-driven)-C; E-P-I-C(onnected) (2000b) 

verskaf 'n handige vertrekpunt vanwaar die betrokke navorsing kan aansluit 

by die noodsaaklikheid van 'n basis- en praktykteorie wat voorsiening maak 

vir 'n geloofsbelewenis wat ervaar, deelneem, verbeeldingryk is en mense 

aan God en mekaar verbind. 

 

Die gevaar bestaan dat die kerk die hedendaagse mens se behoefte aan 

ervaring kan miskyk. Dit kan gebeur dat die kerk klem lê op ‘n 

betekenisvolle lewe ten koste van mense se behoefte aan ‘n ervaring van die 

misterie van God.  Die kerk moet mense help met hierdie behoefte. Die 

mens van die 21ste eeu het ‘n behoefte aan belewenis en doelmatige 

ervaring. Rituele en simbole moet ingestel wees om verbinding met God te 

bewerk (Sweet 1999b:208). 
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Wie erns maak met die Paasgebeure en dit liturgies simbolies en ritueel wil 

konkretiseer, sal noodwendig moet aandag gee aan 'n geloof wat ervaar of 

voel, wat deelname versterk, die verbeelding aangryp en 'n bepaalde 

verbintenis bewerk.  Die kerklike funksionarisse betrokke by die beplanning 

en aanbieding van eredienste  behoort in voeling te wees met mense se 

behoeftes sodat  alles moontlik in werking gestel word om kanale te skep 

waarlangs hulle ervaring, vertikaal en horisontaal, tot uitdrukking kan kom 

in ‘n belewenis van God en die lewe  (Sweet 2000b:16,31 en 33). 
 

Die hedendaagse wêreldburger dink en leef in ‘n interafhanklike en 

interaktiewe etos. Hulle staan as deelnemers en waarnemers in verhouding 

tot die wêreld. Hierdie interafhanklikheid en interaksie is daarop ingestel om 

sin en betekenis te gee aan die menslike bestaan en is gegrond op ‘n 

bepaalde struktuur van deelneming. Sweet (2000b:59) verwoord dit soos 

volg: 
 

“My dream Website is a Linux interaction where anyone who visits the site 

can change it any way they think makes it better. An example of interactive 

participation that changes the character of the experience?”  
 

Die uitdaging is om nuwe maniere van doen of weë te bepaal waarvolgens 

liturgiese simbole en rituele ‘n  veranderende deelname bewerkstellig ten 

einde die kruis- en opstandingsgebeure as 'n groter werklikheid te beleef en 

te ervaar.  
 

Hierdie navorsing vra die vraag of daar in die Paassiklus genoegsaam 

aandag gegee word aan 'n ervaringsmatige, verbeeldingryke en deelnemende 

uitgangspunt in die voorbereiding en aanbieding van die liturgie. 
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Die erediens behoort as kommunikatiewe handeling ingestel te wees op die 

belewenis van die teenwoordigheid van die lewende Drie-enige God en ‘n 

ervaring van sy verlossing deur Jesus Christus (Webber 2001:11-14 en 

Wiersbe 2000:28-29). 
 

 Die vroeë Christene het God erken as Skepper. Hulle het Christus deur 

gebed ervaar as God en die krag van die Heilige Gees in hulle lewens beleef 

(Schwarz 1999b:7).  
 

Binne die raamwerk van die erediens is die ervaring van die Drie-enige God 

van netso groot belang as dat ons in Hom glo. Schwarz (1999b:7) dui soos 

volg aan hoe hierdie ervaring in mense se lewens plaasvind: 
 

"They experience God in a threefold manner - And as a result they thought 

about the Trinity. The same holds true today. The crucial point is not that we 

believe in the Trinity, but rather that we believe in a trinitarian way; in other 

words, that we experience God in a threefold manner.”  
 

Waaroor gaan dit in die Paasliturgie wanneer dit kom by liturgie wat die 

ervaring van die erediensganger hoog aanslaan? Dit gaan om 'n bepaalde 

persoonlike belewenis van die opgestane Jesus Christus. Dit gaan oor die leë 

kruis, die leë graf. Dit gaan oor die effek hiervan op die individuele 

gelowige sodat daar 'n bewustheid sal wees van die ‘coram Deo’. Die altyd 

teenwoordige God in sy bepalende verhouding met sy kinders staan in die 

sentrum van enige poging tot ‘n ervaringsmatige liturgiese gestaltegewing.  

 

Hierdie liturgiese gestaltegewing word gevoed uit die standpunt dat die 

Christelike godsdiens in wese bestaan uit ‘n verhouding met God. Van der 

Merwe (1995:15) verwoord dit soos volg: 
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"In sy kern is die Christelike godsdiens 'n verhouding met God. Hy is altyd 

by ons teenwoordig soos Hy by alle mense teenwoordig is ongeag of hulle 

glo of nie. Deur Christus het Hy dit moontlik gemaak vir ons om in 'n 

bewuste persoonlike verhouding met Hom te leef. Al die ander eise wat in 

die Bybel tot ons gerig word, vloei uit hierdie verhouding voort." 

 

Hierdie navorsing wil daartoe bydra dat die ervaring van hierdie verhouding 

op 'n Bybels-teologiese verantwoordelike wyse bevorder word.   

 

Donghi (1997:viii) verwoord die belang van ervaring in die 

geloofsgemeenskap raak as hy daarop wys dat ons ons geloof moet vier met 

woord- en gebaretaal. Volgens hom is dit selfs waar al weet ons dat die 

sakramentele teenwoordigheid van Christus homself inkarneer in 

heiligmakende en betekenisvormende tekens op ons pad as 

geloofsgemeenskap.  Die gelowige word in die diversiteit en krag van 

hierdie tekens opgeroep tot aanbidding van God in sy teenwoordigheid en 

lig. Soms bestaan die versoeking dat gelowiges hulle kulturele houdings as 

betekenislose eksterne vorme sien. Die risiko bestaan dat ritualiteit net 

gesien kan word as draer van oorgelewerde tradisie en dat gelowiges slegs 

uit gewoonte sekere sakrale handelinge uitvoer terwyl die ware betekenis 

van die handeling nie raakgesien word nie. Gelowiges kan byvoorbeeld  die 

groot misterieuse verlossingsdrama passief vier en daarom moet daar in die 

viering van die liturgie ‘n bewustheid gekweek word van God se 

teenwoordigheid en van die viering van die belewenis van God in die hede.   
 

Psalm 85:7-8 (vgl. Zenger 2005:362-367 en Weiser 1982:570-575) 

verwoord hierdie belewenis soos volg: 
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“Wil U nie weer die lewe vir ons nuut maak sodat u volk hulle vreugde in U 

kan vind nie? Laat ons U troue liefde belewe, skenk ons U reddende hulp, 

Here.” 
 

Wanneer ervaring in die erediens in oënskou geneem word, is dit nodig om 

‘n getroue ervaring van die teenwoordigheid van die Here op twee maniere 

te soek. Ware geloof beskik oor die ingeboude spanning dat terwyl daar aan 

die een kant ‘n blik is op God en die redding wat Hy bewerk, daar aan die 

ander kant ‘n blik is op die menslike staat van onvolmaaktheid en dat die 

dryfkrag en intense begeerte tot ‘n belewenis van God aangewakker word 

deur die wete dat God die kloof in sy Seun oorbrug. Dieselfde spanning 

word verwoord in Mark 9:24 wat sê: “Ek glo…….help my waar ek nog 

ongelowig is”  (Weiser 1982:573). 
 

‘n Belewenis of ervaring onder leiding van die Gees, van dit wat die Here vir 

mense beteken, help met die vorming van ‘n aanbiddingsatmosfeer waar die 

inkarnasie in die liturgie ge-aktualiseer word. Donghi (1997:viii) verwoord 

dit soos volg: 
 

“The richness of the passover of the Lord incarnates itself, communicates 

itself, and is made personal in every one of us through ritual language."  

 

'n Verdere belangrike gesigpunt vir die doel van hierdie studie is dat 

ervaring en emosie ten minste in teorie van die vroegste tye 'n regmatige 

plek gehad het, ook binne die Gereformeerde teologie (vgl. Viljoen 2003: 

72). 
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'Ervaring' en 'emosie' is gelade begrippe en woorde is beperkte voertuie om 

die misterie van ervaring en belewenis van die teenwoordigheid van die 

Drie-enige God te beskryf en te verklaar.  Die grafiese voorstellings van 

Schwarz is handige instrumente vir die verstaan hiervan (Figure 15-21 

hieronder). 
 

 

 

                        
 
                                        
 

 
Figuur 15: Mense neem God nie net op 
verskillende maniere waar nie, maar Hy 
openbaar Homself aan mense op verskillende 
maniere: Skeppingsopenbaring (groen 
segment), Verlossingsopenbaring (rooi 
segment), en persoonlike openbaring (blou 
segment) (Schwarz 1999b:9) 
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Hierdie grafiese voorstellings van Schwarz  is vir hierdie ondersoek in die 

volgende opsigte van belang: 

 
• Dit bied 'n venster waardeur in die 'huis' van God ingekyk kan word 

om Hom te 'sien' in die eenvoud waarmee Hy Homself aan die mens 

bekendmaak om ervaar en beleef te word.  

 
• Vir liturgievorming in die Paassiklus bring dit die wins van ‘n 

Bybelsteologies-gegronde ervaring van die Christusgebeure.  

 
• Terwyl die Drie-eenheid deurgaans gehonoreer word, is daar 'n 

toespitsing op die  ervaring van God, die Seun en die werk van die 

Gees in hierdie ervaring.  

 
In die vorming van hoe mense God beleef, is daar gewoonlik drie 

hoofgroepe wat ‘n invloed uitoefen, naamlik die liberale, die evangeliese en 

die charismatiese groepe.  Elkeen van hierdie groepe beklemtoon gewoonlik 

een van die drie maniere waarop God Homself openbaar  (Schwarz 

1999b:14-17 en Figuur 22 hieronder).  Die gevaar bestaan egter dat die 

ervaring van God gesegmenteerd kan raak en selfs in 'n dwaling kan 

ontwikkel (Schwarz 1999b:17 en Figuur 23 hieronder). 
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Figuur 22:  Die drie hoofgroepe wat                 Figuur 23: Eensydige ervaring van   
mense se ervaring van God bepaal                    God (Schwarz 1999b:17) 

        (Schwarz 1999b:15) 

 
Schwarz (1999b:18-19) se assesseringsinstrument (Figure 24-26 hieronder) 

dien as hulpmiddel waarvolgens mense hulle persoonlike geneigdheid ten 

opsigte van ‘n ervaring van God kan bepaal.  

 

                                                          
 
 

 

                             Figuur 24:  Die vier segmente in balans. 
                             Die middelste sirkel beeld die ideaal uit 
                             terwyl die buitste drie sirkels afwykings 
                             verteenwoordig (Schwarz 1999b:19) 
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Groen: Liberale 

Sterk punte: sosiale 
betrokkenheid, wetenskap 
Swak punt: min gemeen-
skaplikheid met die blou en 
rooi segmente 
Teenpool: dogmatisme en 
spiritualisme 
‘n Beter grens sou wees: 
sinkretisme 
Areas van geestelike groei:    
rooi en blou segmente 
 

 Rooi: Evangeliese  

Sterk punte: evangelisasie, 
Bybel 
Swak punt: min gemeen-
skap likheid met die groen 
en blou segmente 
Teenpool:  sinkretisme en 
spiritualisme 
‘n Beter grens sou wees: 
dogmatisme 
Areas van geestelike groei:   
groen and blou segmente 
 

Blou: Charismatiese 

Sterk punte: spiritualiteit, 
persoonlike ervaring 
Swak punt : min gemeen-
skaplikheid met die groen 
en rooi segmente 
Teenpool: dogmatisme en 
sinkretisme 
‘n Beter grens sou wees 
spiritualisme 
Areas van geestelike groei:    
rooi en groen segmente 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figuur 25:  Selfassesseringinstrument deel 1  (Schwarz 1999b:18) 
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Rooi-groen: liberale-
evangeliese koalisie 
 
 Sterkpunte: Jesus-piëteit 
tesame met betrokkenheid  
in die gemeenskap 
Swak punt: blou segment 
vervaag, kompromie binne 
die rooi en groen segment 
Teenpool : charismatiese 
Areas van geestelike groei:    
pneumatologie   
 

 
Rooi-blou: evangelies-
charismatiese koalisie 
 
Sterkpunte: Bybelse 
duidelikheid tesame met 
geestelike ervaring 
Swak punt: groen segment 
vervaag, kompromie in rooi 
en blou segment 
Teenpool: liberale 
Areas van geestelike groei:    
skeppingsteologie  
 

 
Rooi-blou: evangeliese-
charismatiese koalisie 
 
Sterkpunte: intellektuele 
openheid tesame met 
spiritualiteit 
Swak punt: rooi segment 
vervaag,kompromie in 
groen en blou segment 
Teenpool: evangeliese 
Areas van geestelike groei:    
Christologie  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Figuur 26:  Selfassesseringinstrument deel 2 (Schwarz 1999b:19) 
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Daar is drie areas ten opsigte waarvan hierdie assessering benader moet 

word, naamlik die rasionele denke, die emosie en die sosiale verhoudings. 

Die doel is deurgaans geestelike verryking en groei (vgl. Schwarz 1999a:19). 

 

Die waarde van hierdie assessering vir liturgievorming is die volgende: 

 

• Dit kan gebruik word om te bepaal wat erediensgangers se behoefte 

aan die ervaring van God se teenwoordigheid in die erediens is. 

 

• Dit kan liturgiese werkgroepe help om die erediens nie deurgaans te 

beplan en in te rig met net een soort behoefte in gedagte nie. 

 

• Die drievoudige ervaring van God bring ‘n soortgelyke proses as 

konvergensie aan die gang wat verskillende tradisies nader aan 

mekaar bring.  

 

• Dit bewerkstellig selfinsig vir die erediensganger wat weer groter 

begrip bring vir ander aanbidders se behoeftes.   

 

Wanneer oor ervaring as 'n belangrike deel van liturgiese simbole en rituele 

in die Paassiklus gepraat word, is dit nodig om enkele perspektiewe rondom  

die sintuiglikheid van die nieverbale te belig. Dit is ook nodig om daarmee 

rekening te hou dat dit hier handel oor die estetiese en dat die waarde van 

estetika as middel tot ervaring van God se skoonheid, optimaal benut sal 

word (Babin 1991:112-113, Jung 1999:127-133, Lamberts 2003 en Lukken 

1999:236-240). 
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• Vir hierdie ondersoek is dit van belang om daarop te let dat daar stilte 

in elke ritueel skuil en dat stilte ‘n onderdeel van ritualiteit is. 

 

• Geure van dinge soos blomme, wierook en olies maak deel uit van die 

sintuiglike ervaring en belewenis.  

 

"Waarom zouden wij dan ook niet in de hedendaagse liturgie geurige olie 

gebruiken: bij de wijding ervan op de Witte Donderdag en bij de zalving 

van dopelingen en zieken?" (Lukken 1999:237). 
 

• Sig is een van die belangrikste sintuie. Met die toenemende 

blootstelling in die moderne media aan die visuele sal die oog se 

vermoë ontgin moet word. Sigbaarheid en die waarneming van 

simbool en rite, hetsy dit afbeeldinge, blomme, brandende kerse, 

ligeffekte of kleure is, is belangrik vir die ervaring daarvan. 
 

• Met die ontwikkeling van die nuutste tegnologie het gehoor as sintuig 

nie ‘n minder belangrike rol te speel in ervaring as ander sintuie nie. 

Die omgewing waarbinne die hedendaagse liturgie afspeel sal een 

wees waar mense nie net visueel gestimuleer word nie, maar waar 

klank van die beste gehalte behoort te wees (vgl. Easum & Bandy 

1997:84). Met reg kan gesê word dat die 21ste eeu eerder 

oudiovisueel as net visueel is (Babin 1991:3).      
 

• Die gestaltegewing van handelinge en bewegings binne die 

raamwerk van ritualiteit vra na ‘n verantwoordbare eksperimentering 

met sake soos staan, loop, voorgaan, binnegaan, vertrek, sit, bid en 

buig. Dan is daar ook die omgang met dinge soos aarde, water, lug,  
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vuur, lig, salf, brood en wyn. Gebare en handelinge is enersyds 

uitdrukking van die mens self en andersyds simbole van die misterieuse 

wêreld van die goddelike (Lukken 1999:238;  Josuttis 1991 en Klopper 

1997:340). 

 

Watter beter weg sou God nie kon volg as om die sintuie van die mens, sy 

skepsel, in te span in sy bekendmakingsproses aan die mens nie? 

 

3.5.1.3 Die belangrikheid van stilte 

 

Hierbo (3.5.1.2) is kortliks verwys na die rituele waarde van stilte. In ‘n era 

waar die mens se sintuiglike vermoëns in die media maksimaal ingespan 

word, sal daar toenemend ‘n hoë premie geplaas word op die waarde van 

stilte.  

    

"In a high-speed, high-tech noisy world, what we do with those two to four 

hours each Sunday becomes very important. Exuberant praise and worship 

is important; but do we simply fill our time with activities and decibels? Or 

should we not offer busy people opportunities to reflect on God and what it 

means to belong to one another?" (Edwards in Chalke & Radford 

1999:130). 

  

Mense het ‘n behoefte aan rus en stilte, en daarom sal 'n Paasliturgie wat reg 

hieraan laat geskied, voorsiening daarvoor moet maak dat mense singewende 

rus in die erediens sal beleef. Die gebruik van liturgiese simbole en rituele in 

die Paassiklus moet die lyding, sterwe en opstanding van Jesus só in die 

midde van mense bring dat dit hulle motiveer tot teologiese refleksie. 'n  
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Liturgie wat deurspek is van verbale oorvloed sonder stilte as voertuig vir ‘n 

belewenis van God se teenwoordigheid, sal nie voldoen aan die eis van 

sintuiglikheid met ruimte vir rite nie.   
 

Hierdie navorsing wil nie 'n teologie van beeld, simbool, ritueel en stilte 

afspeel teen 'Praise en Worship' en prediking nie. Die navorser is tog oortuig 

van die waarde van 'n liturgie van nadenke wat mense stimuleer tot ‘n 

openheid vir 'n 'deur die Gees van God' gedrewe ervaring van sy 

teenwoordigheid, ook deur stilte. Hierdie stilte is nie noodwendig dieselfde 

as die totale afwesigheid van klank nie. Dit handel eerder oor ‘n 

antropologie van stilte en stilte as ritualteit waarkragtens daar ruimte geskep 

word vir die opskerping van die sensoriese en beter sintuiglike waarneming 

van liturgiese inhoude (Peeters 2001:155-160). 
 

Kimball (2004:214) haal Grace Church in London aan om aan te toon watter 

belangrike rol 'n oordenkende spiritualiteit in sommige 

geloofsgemeenskappe speel:  
 

"One aspect of the Christian tradition that we have rediscovered is 

contemplation. The overall feel of most services is fairly contemplative, and 

we usually incorporate some sort of meditation.” 

 

Deel van die herontdekking van oordenking  is ‘n aktiewe poging om rituele 

en liturgie na te streef wat mense betrek. Die gebruik van die liggaam en 

sintuie is belangrik. Daar word ook doelbewus wegbeweeg van ‘n ‘over-

cerebral nature’ van eredienste (Kimball 2004:214 en Nicol 2002:33-39, 46-

47). 
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Hierdie soort benadering van kontemporêre 'emerging worship' is 

betekenisvol vir liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus deurdat die 

noodsaaklike refleksie met betrekking tot Jesus se lyding, sterwe en 

opstanding deur so 'n benadering tot volle ontplooiing gebring word. In 

oordenkende aanbidding word die fokus geplaas op stilte en gebed. Die 

ervaring van lofprysing en blydskap is belangrik, maar mense moet 

geleentheid kry vir nadenke (Kimball 2004:218 en Peeters 2001:156).  Die 

waarde van stilte as modus van ritualiteit kan beswaarlik oorbeklemtoon 

word. Die uitdaging wat stille nadenke voor die deur van liturgiese 

werkgroepe plaas, is om ruimte te skep vir ‘n  kreatiewe liturgie waarin stilte 

saam met verskillende ander bedieningsmodi  soos byvoorbeeld sang en 

musiek, sinergerend tot hul reg kom as draers van die evangelie van 

verlossing deur die lyding, dood en opstanding van Jesus Christus. 

   

3.5.1.4 Atmosfeer 
 

In sekere sin het alles wat in 3.5.1.2 tot 3.5.1.3 hierbo gesê is, te make met 

die skepping van atmosfeer in die erediens. Waar ervaring, stilte en die 

benutting van die sintuiglike betrekking het op in die liturgie, is daar die 

kreatiewe ontsluitingspotensiaal teenwoordig waarbinne die Here deur sy 

Gees, menslike pogings kan gebruik om sy teenwoordigheid te 

kommunikeer. Die skoonheid van die liturgie en die omgewing waar die 

erediens plaasvind, speel hier ‘n rol (Lukken 1999:202-205). 
 

3.5.1.5 Missio Dei as uitgangspunt 
 

In die beskrywing en verklaring van liturgiese simbole en rituele loop 'n 

teologiese teorie vir die Paasliturgie die gevaar om ten spyte van die  
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gerigtheid daarvan op God en die mens tog die missionêre karakter van die 

kerk te kan onderspeel. Bandy (2000:133) verwoord die feit dat aanbidding 

te doen het met die praktisering van Christenskap in die wêreld soos volg:    
 

"Worship is no longer a retreat from the world; it is a discovery of God in 

the world”. 
 

Die debat rondom die missionêre gerigtheid van die kerk sal toeneem 

namate die sekularisme, die feit dat ons in 'n globale wêreld  leef en die 

kragte van 'n postmoderne kultuur al hoe sterker ruk aan die tradisionele 

ankertoue van veral die hoofstroomkerke (vgl. Easum & Bandy 1997 en 

Kiefert 1992).  Die NGK sal in die 21ste eeu  toenemend moet posisioneer 

ten opsigte van die behoefte van die wêreld buite die kerk. Hoewel hierdie 

navorsing nie primêr fokus op die missionêre karakter van die kerk nie, lê 

die raakvlak tussen liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus en die feit 

dat God die opdrag gee 'Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my 

dissipels....' (Matt. 28:19) sterk verweef met mekaar. 'n Teologiese teorie vir 

die Paasliturgie wat nie ook werk met simbool en ritueel wat 'n na-buite-

gerigtheid voed en stimuleer nie, loop die gevaar van die skepping van 'n na-

binne-gerigtheid waarin daar geen heil is nie.    
 

Gedurende die heersende dekade het die landskap waar die kerk geroep is 

om mense te lei na 'n nuwe besef van God se genadewerk in Jesus Christus, 

ingrypend verander. In hierdie veranderende omstandighede het daar 

toenemend aksies vanuit kerke en parakerklike organisasies ontwikkel ten 

einde aan God se roeping uitdrukking te gee. 
 

So is daar 'n sterk evangeliese aanslag wat deur kontemporêre kerke 

uitgebou word as 'n soort 'teologie van die soeker' en 'n gepaardgaande   
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'soekers-sensitiewe' of 'soekers-gedrewe' bediening (Warren 1995; Hybels 

1995 en Geyser 2003). Hierdie aanslag is daarop ingestel om mense buite 

die geloofsgemeenskap aan te trek na die kerk met ‘n bedieningstyl wat 

ingestel is op hulle behoefte. Die verskil tussen groeiende en kwynende 

kerke word soms uitgewys as dat dit setel in ‘n verpakking van die evangelie 

op so ‘n manier dat dit die buitestaander in sy of haar nood aanraak (vgl. 

Easum & Bandy 1997:-17).   Die vraag is of  ontledings soos die van Easum 

en Bandy (1997;1999 en 2000) ook vir die NGK geld. Ten minste moet 

daarop gewys word dat die lidmaatgetalle van die NGK veral sedert 1996 

konstant gedaal het (Schoeman & Bisschoff 2004:5).  Kerke soos die 

Willow Creek Community Church in Chicago beweeg totaal weg van enige 

tradisionele kerklike bediening. In Suid-Afrika is daar ook talle voorbeelde 

van kerke wat wegbeweeg van die tradisionele, soos byvoorbeeld die 

Mosaïek gemeente in Johannesburg en die Stellenbosch gemeente in 

Stellenbosch. In hierdie kerke is daar ‘n sterk beweging na die moderne 

bedieningsmodi van drama, beeld en klank en ook ‘n sterk gerigtheid op 

mense buite die geloofsgemeenskap (vgl. Geyser 2003).  

 

Een van die vrae waaroor hierdie navorsing begaan is, is of bogenoemde 

alternatiewe kerke die enigste weg is?  Is daar dan geen heil meer in die weg 

van die tradisionele Gereformeerde tradisie met gepaardgaande liturgie nie?  

Die navorser is daarvan oortuig dat dit nie so is nie en wil juis met hierdie 

ondersoek vasstel wat erediensgangers se houding teenoor die meer 

tradisionele liturgie is. Dit dien dan ook as basiese uitgangspunt van hierdie 

studie dat die Gereformeerde Paasliturgie ten spyte van tekortkominge 

nogtans ‘n nuttige intrument bly om in die 21ste eeu die lyding, kruisiging, 

dood en opstanding van Jesus singewend te kommunikeer. Maar dit is ook 
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die uitgangspunt van hierdie navorsing dat daar veel te put is uit die winste 

van ander geloofstradisies.  Hybels (1995:168) toon die Willow Creek 

Community Church se poging om buitekerklikes te bereik soos volg aan:      
 

"We're not just wanting to keep Christians happy and growing, we aren't 

attempting to lure believers from other churches by having glitzier services 

and better programs. We're starting with hard-core sceptics and trying to 

transform them into zealously committed disciples of Jesus."  

 

Die vraag is of die Gereformeerde liturgie met ‘n fokus op Woordbediening 

as skering en inslag, die inherente drakrag het om deur middel van die 

liturgie en dan by name die Paasliturgie, uitvoering te gee aan die Missio 

Dei? ‘n Verdere vraag is of die erediens wel ‘n tyd is waartydens die kerk 

toeganklik gemaak moet word vir die wêreld? (Hart & Muether 2002:25)  As 

‘n meer radikale alternatief kan gevra word of die meer informele, 

kontemporêre liturgie wat in die evangeliese kerke aangebied word met 

drama en kunstebediening as sterk uitgangspunte, nie 'n beter voertuig is om 

die evangelie in ‘n kontemporêre kleed by die hedendaagse mens af te lewer 

nie. Op hierdie vraag sou die navorser wil antwoord deur te sê dat dit wel so 

is dat die genoemde informele aanslag sukses behaal.  Dit is deel van die 

hipotese van hierdie navorsing om aan te toon dat die Gereformeerde liturgie 

steeds ‘n relevante kanaal bly om ook die buitestaander te bereik. Die 

Gereformeerde liturgie is geskik om die noodsaaklike missionêre gerigtheid 

van die kerk te huisves. Daar moet egter altyd op grond van die eise van die 

tyd op ‘n Bybels-verantwoordbare wyse, krities gevra word na ‘n 

noodsaaklike erediensvernuwing ten einde vir buitestaanders voorsiening te 

maak.  
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Die Gereformeerde spiritualiteit word  nie aangedui as ‘n oorsaak van 

krimpende lidmaatgetalle nie (Schoeman & Bisschoff 2004:5). Die 

leerstellige grondslag maak  duidelik voorsiening vir ‘n gerigtheid van die 

kerk op die wêreld (Heidelbergse Kategismus, Sondag 21, Vraag en 

Antwoord 54).  Daar bestaan ook genoegsame Bybelse gronde vir die 

missionêre gerigtheid van die kerk (Matt. 22:37-40; 28:18-20 en Hand. 1:8) 

(vgl. Bosch 192:15-178). Dis duidelik dat die liturgie in aansluiting by die 

prinsipiële missionêre gerigtheid van die kerk, ook sodanig ingerig behoort 

te word dat buitestaanders deur middel van hierdie bedieningsmodus bereik 

sal word (Keifert 1992:142).   Op hierdie wyse bly die Gereformeerde 

liturgie 'n uitstekende voertuig waarmee die evangelie van verlossing, soos 

verwoord in die Christusverhaal gedurende die Paassiklus, afgelewer kan 

word.  Die Paassiklus word immers gedra deur ‘n teologie van die kruis. 

Hierdie teologie lê ten grondslag van die Gereformeerde teologie en liturgie. 

Die uitbreiding van die kruisteologie tot ‘n opstandingsteologie van die ‘leë 

graf’, verkondig ook dat die Paasgebeure inherent, eksplisiet en implisiet die 

verlossingsdade van God verkondig.   
 

Die uitdaging vir die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die 

Paassiklus is om 'n balans te bewerkstellig tussen 'n aanbiedingswyse wat 

voorsiening maak vir die ingelyfde lidmate van 'n geloofsgemeenskap en die 

aanbieding van 'n sinvolle liturgie vir mense wat eintlik nog buite die 

geloofsgemeenskap staan.  In hierdie verband is die uitgangspunte van 

'soekersensitiwiteit’, soos hierbo genoem, van groot belang. In Hybels 

(1995:187) se woorde: "We believe that the church should be culturally 

relevant, while remaining doctrinally pure." Binne die konteks van ‘n 

geloofsgemeenskap in die Gereformeerde tradisie beteken dit dat daar in die  
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liturgie vasgehou kan word aan Bybelse en historiese ankertoue terwyl daar 

ook die waagmoed moet wees om die veiligheid van die ‘skip’ te verlaat ter 

wille van die bereiking van buitestaanders. 
  

Keifert (1992) ontwikkel 'n teologiese teorie wat hy noem 'A theology of 

Worship and evangelism' wat daarop ingestel is om die vreemdeling of 

buitestaander welkom te laat voel in die geloofsgemeenskap. Die waarde van 

sy bydrae tot liturgiese vernuwing lê onder andere daarin opgesluit dat hy 

voorsiening maak vir 'n liturgie wat ingestel is op die ingelyfde lede van die 

geloofsgemeenskap asook gerig is op hulle wat nog vreemdelinge is (vgl. 

Keifert 1992: 95-99).  Met betrekking tot die liturgie verwoord Keifert 

(1992:93) dit soos volg: 
 

"Similarly, if we are to build upon the wisdom of the liturgical renewal 

movements of the modern period, we must have a liturgical renewal strategy 

that takes seriously the church as a public space as well.” 

 

Dit gaan in hierdie vernuwing oor ruimte wat geskep moet word vir die 

teenwoordigheid van die self-opofferende God. Hy is die hart van die 

Christelike aanbidding. Die ruimte vir ‘n gelowige aanvaarding van God se 

opofferende liefde is die mikpunt van enige liturgiese vernuwing. Hoewel 

bekering ‘n persoonlike aangeleentheid is, en die Paasmisterie eintlik ook 

persoonlik is, behoort die bewegingsproses van ‘n persoonlik en private 

geestelike ervaring  na ‘n openbare identiteit in Christus, die beweging van 

die persoonlike na die openbare dimensies van ons lewe te bewerkstellig 

(Bosch 1992:421 en Keifert 1992:93). 
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3.5.2 Verryk uit ander geloofstradisies 
 

'n Eietydse teologiese teorie vir die gebruik van liturgiese simbole en rituele 

kan baat vind by die verrykende insette verkry uit ‘n ekumeniese proses 

(Schuman 2001a:46) en uit die beskrywing en verklaring van 

konvergensieliturgie (vgl. 3.2.4 hierbo) . 
 

Die waarde van 'n teologiese teorie wat drink uit die liturgiese fonteine van 

verskillende geloofstradies kan nouliks oorbeklemtoon word.  Terwyl daar 

vasgehou word aan die ankers van die Gereformeerde geloofstradisie, is daar 

terselfdertyd ‘n leenproses wat denominasies op ekumeniese gebied nader 

aan mekaar bring en sodoende ruimteskeppend is vir God se wêreldwye 

beweging om mense te bereik vir sy koninkryk (vgl. Sly & Boosahda 

1994:134-137).  Hierdie proses van oorgawe aan en oopstelling vir die 

winste van liturgiese verskeidenheid maak die erediens in die NGK ook 

vriendeliker teenoor die nuweling of besoeker.  Word die hoofinhoude van 

die Paassiklus in gedagte gehou, is dit duidelik dat die Christusgebeure  in ‘n 

sekere sin die gelykmaker is tussen die verskillende geloofstradisies en dit 

dus uitnemend leen tot 'n liturgie van kommunikatiewe handelinge in diens 

van die evangelie. 
 

3.5.3 Verdere toespitsing en oorsig 
 

3.5.3.1 Breë lyne vir die gebruik van liturgiese simbole en rituele in 

die Paasssiklus 

 

Die breë lyne van 'n teologiese teorie vir die Paasliturgie sal die volgende 

inhoude verreken: 
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• Dit sal Bybels-teologies verantwoord wees. 

 

• Die inhoude van die Christusgebeure, soos versimboliseer in liturgiese 

simbole en rituele in die Paassiklus, moet op 'n konkrete wyse in die 

liturgie aan die woord kom. Die inhoude wat aan die orde gestel word 

in 'n erediens, moet sensitief wees vir die tyd in die Paassiklus waarin 

die erediens plaasvind. In die lydenstyd byvoorbeeld sal liturgiese 

elemente sterker gedra word deur die lyding van Christus, sy 

kruisdood en begrafnis terwyl die Paastyd die leë graf en sy 

opstanding ter sprake bring. 

 

• Dit moet 'n breër definisie akkommodeer waarvolgens liturgiek 

omskryf word as die wetenskap van Christelike rites en simbole. 

 

• Dit moet geanker bly aan die Gereformeerde liturgie met die 

verrekening van die primaat van die Woord.  Burger (1999a:13) wys 

tereg op die vormende vermoë van die Woord, ook wat die liturgie 

betref: 

 

"As ons ernstig is oor die Woord, sou ek wou pleit dat ons leer om op twee 

vlakke na die Woord te luister met die oog op die erediens. Benewens 'n 

(informatiewe) luister na die Woord met die oog op die prediking, moet ons 

leer luister na die formatiewe kant van die Woord met die oog op die 

liturgiese inrigting van die diens. "  

 

• Dit moet verryk wees deur die liturgie van ander geloofstradisies 

(konvergensieliturgie). 
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• Dit moet ‘n deurlopende gerigtheid op God Drie-enig openbaar. Die 

erediens bly die primêre plek en geleentheid waar die gemeente God 

ontmoet (vgl. Vos & Pieterse 1997:7 en Burger 1999a:11) en daarom 

sal die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus by 

uitstek daarop ingestel moet wees om die teenwoordigheid van God 

by die  mens en sy belewenis of ervaring daarvan te fasiliteer. 

 

• Die teologie moet fokus op die lyding, sterwe en opstanding van die 

vleesgeworde Woord, Jesus Christus die Seun van God. Wat hier van 

belang is, is die Gereformeerde 'vashou' aan die beginsel van sola 

gratia, want in die Paasliturgie behoort die seëvierende oorwinning 

van die genadige God in Christus oor die sonde van die wêreld, gevier 

te word.  Ef. 2:8-10 verwoord die beginsel van genade soos volg: 

 

"Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie 

uit julleself nie; dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste 

nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, 

God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om 

ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het."   

 

• Dit moet ‘n drakrag vir die gestaltegewing van die Missio Dei hê (vgl. 

Bosch 1992:389-393). Inbegrepe hierby is die antropologiese 

gerigtheid van die liturgie met die verrekening van faktore soos 

gasvryheid teenoor buitestaanders, voorsiening in die mens se 

behoefte aan stilte en die belang van ervaring van die teenwoordigheid 

van God. Die motiveringskrag van die liturgie tot 'n diensbaarheid in  
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       die wêreld is hier ook ter sprake. Hierdie diensbaarheid kan ook           

uitmond in 'n gerigtheid op ‘n gawe benutting waar die liturgie ingerig 

     word in spanverband. Liturgiese werkgroepe sal in die nuwe tye van           

verandering 'n noodsaaklikheid wees as daar enigsins sprake wil wees 

          van 'n liturgie wat voorsiening maak vir die singewende gebruik van 

          liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus. 

 

• Nieverbale kommunikasie wat verbale inhoud aanvul moet ‘n 

integrale deel van die Paasliturgie vorm. 

 

• Die kunste moet ingespan word ten einde konkrete gestalte te gee aan 

die inhoude van die Paassiklus. Daar sal opnuut weer gekyk moet 

word na die belangrike rol van verskillende soorte dekor in 

kerkgeboue, byvoorbeeld  blomme- en ander rangskikkings en 

uitbeeldings.  Simbole,  kleure en materiale kan die atmosfeer in 

aanbiddingsruimtes baie verbeter en erediensgangers help om op God 

te fokus (vgl. Burger 1999a:12 en Lukken 1999:202). 

 

• Die teorie moet kyk na die rol van musiek en die moontlikheid van 

gepaardgaande liggaamlikheid.  

 

• Die moderne kommunikasiemedia moet maksimaal ontgin word. Die 

waarde hiervan lê onder andere daarin dat die kunste visueel 

aangebied kan word sonder dat die funksionarisse wat die erediens 

beplan en aanbied noodwendig hoef te beskik oor 'n hoë 

vaardigheidsvlak. Verdere voordele hou in die feit dat mense in die  
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heersende kommunikasie-eeu gewoond is aan die media se 

kommunikasiemoontlikhede. So kan die elektroniese media die 

geloofsinhoude van die Christusgebeure wat gerig is op die Paassiklus, 

kreatief in woord en beeld kommunikeer. 

 

• Dit is nodig om te herbesin oor die funksionaliteit van 

aanbiddingsruimtes. ‘n Interaktiewe, ervaringsgerigte liturgie waarin 

die Paassiklus in konkrete liturgiese simbole en rituele uitgebeeld 

word, vra ‘n  nuwe opset. Dataprojektors, los stoele en 'n 

andersoortige liturgiese ruimte dien as voorbeelde hiervan. Dit is 

natuurlik ook so dat hierdie soort opset op geen manier afbreek hoef te 

doen aan die Bybels-teologiese ankertoue waaraan daar in die 

Gereformeerde tradisie vasgehou word nie. 

 

3.5.3.2 Liturgiese vormgewing 

 

Die voordrag van die Skrif, lofprysing van God, gebedsversoeke en 

Skrifstudie is hoofstruktuurdraers van die liturgie in verskillende 

geloofstradisies (vgl. Vos en Pieterse 1997:29-105 vir 'n volledige 

teologiese teorie vir die liturgie).  
 

Daar is verskeie voorstelle (sien uiteensettings hieronder) om ‘n eie basis- en 

praktykteorie vir die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die 

Paassiklus te formuleer.   Strauss (1994:191-192) kom tot die slotsom dat die 

Gereformeerde liturgiese tradisie in staat is om 'n egte ontmoeting met God 

in makrogemeentes te bereik 'mits dit uitgebou en ontplooi word tot 'n 

kontemporêre teologie vir die samekoms van die gemeente vandag'. 
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Strauss (1994:191-192) gee die volgende voorstelle: 
 

• Konstituering 

‘n Oproep tot aanbidding, instrumentale voorspel, invokasie, groet, 

          ensovoorts (nie noodwendig in hierdie volgorde nie). 

 

• Lofprysing 

          In woord en lied 

 

• Luister 

          Stilte, Skriflesing, ensovoorts 

 

• Gebed 

     Openbare gebed, stil gebed, hardop amens, ensovoorts 

 

• Belydenis 

          Geloofs- en sondebelydenis. Daarmee saam die versekering van 

          Vergifnis 

 

• Proklamering 

          Deur prediking, sakramentbediening, sang en musiekspel 

 

• Sang 

 

• Liefdesgawes  

 

• Wegsending 
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Die winste wat Strauss se voorstel vir hierdie ondersoek oplewer is dat 

dit ‘n  dubbele gerigtheid verwoord, naamlik om aan die een kant vas te 

hou aan die Gereformeerde liturgie, maar tog ook aan die ander kant 

moeite te maak met ‘n kontemporêre liturgiese teorie waarvolgens daar 

voorsiening gemaak word vir die hedendaagse eise. Die onderhawige 

ondersoek sluit sterk hierby aan en die ondersoeker glo dat die 

Gereformeerde liturgie genoegsame inherente krag het om die mens van 

die 21ste eeu aan te spreek.  

 

‘n Verdere waarde wat Strauss se voorstel toevoeg is die ingeboude orde 

daarvan. Daar is duidelik geen sprake van ‘n struktuurlose liturgie nie. 

Die voorsiening wat in Strauss se voorstel gemaak word vir stilte, sang en 

musiekspel skep die geleentheid vir die verdere ontwikkeling van 

ritualiteit. Meer spesifiek kan  ‘n teologiese teorie vir die gebruik van 

simbole en rituele in die Paassiklus baat vind by hierdie voorstel deurdat: 

 

• die Paasinhoude, simbolies binne die raamwerk van die voorstel, goed 

aan die orde gestel kan word; 

 

• nieverbale simboliese handelinge tot reg kan kom; 

 

• interaktiwiteit en liggaamlikheid gestalte kan kry in handelinge soos 

hardop amens, belydenisse en sang;  en 

 

• voorsiening gemaak word vir sakramentbediening as ‘n uitdrukking 

van ritualiteit.           
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In Buvton se Preekstudies (Orsmond & Botha 2004:iii) word ‘n raamwerk 

aangebied vir al die liturgiese voorstelle wat daarin voorkom. Volgens 

hierdie raamwerk is daar bepaalde hoofmomente wat die vier basiese 

bewegings van elke liturgie beskryf. Dit bied ook die opsie van verskuifbare 

handelinge wat verwys na liturgiese momente wat nie noodwendig ‘n vaste 

plek in die orde van die liturgie het nie. Die verhaal van die teks van elke 

dag bepaal byvoorbeeld of die Wet in die toetree-fase of by die 

uitsendingsmoment hoort. Die verskuifbare handelinge hoort egter by elke 

diens. Die volgende skets stel sodanige voorstel skematies voor (Figuur 27 

hieronder): 

 
                    
                     HOOFMOMENTE  
 
                GOD VERSAMEL ONS 
                 VOOR HOM  
 
Votum 
Seëngroet 
Antwoord op groet 
Diens van water (inlywing) 
 
DIENS VAN DIE WOORD 
 
Gebed vir opening van Woord 
Skriflesings met response 
Prediking 
 
DIENS VAN DIE TAFEL 
 
Gereedmaak van tafel 
Nagmaalgebed 
Berig (1 Kor. 11) 
Instelling 
Uitdeling 
Kommunie 
 
UITSENDING 
 
Sang 
Seën                                                                

   
                    VERSKUIFBARE  
                      HANDELINGE  
 
HANDELINGE VAN GOD 
 
Wet 
Vryspraak 
 
RESPONSIEWE HANDELINGE 
 
Verootmoediging: 
         skuld of klag 
Lofverheffinge 
Voorbidding 
Geloofsbelydenis 
Vredesgroet 
Bulletin 
Dankoffers 
 
Hierdie handelinge kan onder 
meer plaasvind deur middel van 
 
Sang 
Gebed 
Litanieë 
Voordrag 
 
 
 
                                                             

 
Figuur 27:  Raamwek vir Liturgie (Orsmond en Botha 2004:iii) 
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Binne die skopus van hierdie ondersoek, waar daar gesoek word na 'n 

bruikbare teologiese teorie vir die gebruik van liturgiese simbole en rituele 

in die Paassiklus, bied die voorstel uit die Preekstudies van Buvton 

aansienlike vryheid vir toegespitste aanbieding in die Paassiklus. Hierdie 

voorstel dra ook by tot die vormgewing van 'n eie verantwoording vir 'n 

Paasliturgie.  Binne hierdie raamwerk word uitdrukking gegee aan 'n liturgie 

wat 'n vaste orde het, maar tog heelwat speelruimte vir kreatiwiteit bied. ‘n 

Verdere voordeel van hierdie raamwerk is dat dit die liturgie verwoord in 

terme van bewegings. Die liturgie is nie ‘n statiese of kompartementele 

gebeure nie. Binne hierdie raamwerk kan die gebruik van simbole en rituele 

floreer omdat voorsiening gemaak word vir interaktiwiteit deur middel van 

responsiewe handelinge soos byvoorbeeld sang, gebed en litanieë. Die diens 

van die tafel as hoofmoment skep ruimte vir ‘n  meer gereëlde simboliese 

viering van die Paasgebeure. 

    

Die Woordwyser van Invento (Bester 2004a en 2004b) gebruik die Bybel 

as uitgangspunt vir die liturgie.  

 

“Die liturgiese riglyne wil ‘n nuwe rigting inslaan waar die Bybel sélf 

gebruik word in die aanbieding van liturgiese elemente” (Bester 2004a:ix). 
 

Volgens hierdie benadering word daar gepoog ‘om die stof vir 'n sinvolle 

liturgie uit die bepaalde Bybelboek waaruit die Woord bedien word, te kry’ 

(Bester in Clasen 2003a:xii).    
 

Die liturgiese voorstelle is nie presies dieselfde by elke voorstel nie omdat 

daar verskeie medewerkers aan die Woordwyser is.  Dit volg nogtans min of 

meer die volgende breë lyne: 
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• TOETREDE 
 

          1 - Votum 

          2 - Seëngroet 

          3 - Lofsang 

          4 - Wet (soms) 

           5 - Verootmoediging en skudbelydenis (soms) 

           6 - Vryspraak 

           7 - Geloofsbelydenis (soms) 

          ( 3 - 7 vind nie in 'n vasgestelde orde plaas nie) 

    

• WOORDDIENS 
 

          1 - Gebed 

          2 - Skriflesing 

          3 - Prediking 

          4 - Voorbidding 

          5 - Dankoffers 
 

          (Sommige liturge plaas die Wet na die prediking) 
 

• UITSENDING 
 

          1 -  Slotsang 

          2  - Seën 

(vgl. Clasen 2003a en Bester 2004a) 

 

Die opvallende aspekte van die weeklikse liturgiese wenke is dat daar by 

almal speelruimte vir kreatiwiteit is (vgl. Bester in Clasen 2003a:xii-xiii).   
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Daar is nie voorskriftelikheid nie, maar tog 'n bepaalde struktuur en orde. 

Verder is daar ook heelwat liturgiese voorstelle in die Woordwyser wat 

litanieë bevat ten einde erediensgangers se interaksie en deelname te 

bewerkstellig. 
 

Die wins van ‘n gebruik van die Bybel as basis vir die liturgie help ‘n 

teologiese teorie vir die Paasliturgie daarin dat eredienste in die Paassiklus 

ingerig word rondom die Skrifbeskrywings van die lyding, kruisdood en 

opstanding van Jesus.  
 

Müller (1990:56-57) wys die volgende hoekstene en boustene vir die liturgie 

aan (Figuur 28 hieronder): 
Hoekstene                       Boustene 

 
1. DIE AANVANG EN GROET             

1.1 Voorbereiding 
1.2 Votum 
1.3 Seëngroet 
1.4 Lied 

            
2.    VEROOTMOEDIGING EN VRYSPRAAK  
              

1.5 Skuldbelydenis 
1.6 Vryspraak 
1.7 Lofliedere 
1.8 Wet 

2. PREDIKING 

 
3. SAKRAMENTE  

3.1 Doop 
3.2 Nagmaal 

 
4. ANTWOORD 

4.1 Geloofsbelydenis 
4.2 Gebed 
4.3 Offergawes 
4.4 Antwoordlied 

5. WEGSENDING 

(Aankondigings) 
 

Figuur 28:  Hoekstene en Boustene vir die liturgie (Müller 1990:56-57) 
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Die waarde van Müller se voorstel is dat dit binne die raamwerk van hoek- 

en boustene vryheid bied vir die konkrete inkleding van die Paasliturgie. Die 

dialogiese karakter van die erediens kom ook in hierdie voorstel tot sy reg.  

 

 

Vos en Pieterse (1997:259-341) staan ‘n hele hoofstuk af aan die beskrywing 

van die liturgie in die praktyk. In hierdie beskrywing word ruim aandag 

gegee aan liturgiese variasie vir verskillende erediensgeleenthede. Die doel 

van variasie beskryf Vos en Pieterse (1997:259) soos volg: 

 

 

“Op dié manier kan stramheid en strakheid in die liturgiese handelinge 

teengewerk word.” 

 

 

‘n Nadere beskouing van Vos en Pieterse se voorstelle bring die volgende 

winste vir die opstel van ‘n teologiese teorie vir die Paasliturgie: 
 

 

• Die kunste word ingespan in die vormgewing van die liturgie. 

Gedigte, blommerangskikkings en ander uitbeeldings word 

aangewend om ruimte te skep vir ‘n singewende kommunikasie van 

die evangelie (vgl. Vos & Pieterse 1997: 276-299). Die volgende tabel 

toon aan hoe skilderye in ‘n lydensreeks gebruik is om in aansluiting 

by die sewe kruiswoorde, die liturgie te verryk (kyk Figuur 29 

hieronder). 
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      LYDEN- 
      SONDAG 

  
      KRUISWOORD 

     
              SKILDERY 

Eerste Vader vergewe hulle, want 
hulle weet nie wat hulle 
doen nie. 

Christus word aan die kruis gespyker: 
Frans Claerhout. 

Tweede Voorwaar Ek sê jou, 
vandag sal jy saam met My 
in die paradys wees. 

Christus verkondig die vergewing van 
sondes: Rembrandt. 

Derde Vrou, daar is jou seun. 
Seun,  hier is jou moeder. 

Maria en Johannes aan die voet van die 
kruis: El Greco. 

Vierde Ek het dors. En hulle het aan my gal gegee as spys, 
en vir my dors het hulle my asyn laat 
drink: Onbekend. 

Vyfde My God, My God, waarom 
het U My verlaat? 

Niemand het my lief nie: 
Cyprian Shilakoe. 

Sesde Dit is volbring. So beklaenswaardig as wat ek is, so 
groot is God se medelye: Georges 
Roualt. 

Sewende Vader, in U hande gee Ek 
My gees oor. 

God die Vader word aanbid: Fra 
Angelico. 

 

Figuur 29:  Pamflet vir lydensreeks  (Vos & Pieterse 1997:277) 

 

 

• Litanieë word ruim gebruik en sodoende kom die interaksie in die 

erediens op dreef. 

 

• Lidmate neem deel aan die beplanning (Vos & Pieterse 197:276). Die 

navorser is daarvan oortuig dat dit ‘n onhoudbare situasie is as die 

hele erediensbeplanning net van die liturg afhang. ‘n Hele paar sake 

kom tot reg as ander funksionarisse betrokke is by 

erediensbeplanning: 

 

- ‘n groter kreatiwiteit en gawebenutting vind plaas; 

- die predikant hoef nie die totale las te dra nie;  en 

- erediensbeplanning as sinergerende aktiwiteit kom in plek. 
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Die erediens is dié een geleentheid van alle gemeentelike aktiwiteite waar 

die meeste mense per geleentheid gemobiliseer word, en daarom beskik 

hierdie bediening oor die potensiaal om lidmaatbetrokkenheid maksimaal te 

benut. Die volgende aspekte dien as voorbeelde van betrokkenheid wat 

gawebenutting, kreatiwiteit en sinergie bevorder: 

 

• musikante wat verskillende instrumente kan bespeel; 

 

• sangers wat kan meewerk om die gemeentesang uit te bou; 

 

• persone met tegniese aanleg vir klankstelselbediening en 

dataprojetorwerk; 

 

• persone wat help met dekor; en 

 

• mense wat betrokke is by dramabediening. 

 

Erediensgangers se betrokkenheid by eredienste en eredienswerkgroepe skep 

groter ruimte vir God se werk deur sy Gees en is onontbeerlik vir die gebruik 

van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus.  

  

Webber (1992:15-18) het agt beginsels bepaal waarvolgens die erediens as 

‘n dinamiese gebeure ingerig word en wat vir die inrigting van die 

Paasliturgie van kardinale belang is (Figuur 30 hieronder).   
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                                                              Beginsel 8: 
                                                      Aanbidding as ‘n lewenswyse 

                                                        Die hele lewe is Aanbidding 

                                                              Beginsel 7: 
                                           Die hele skepping versamel in Aanbidding 

                                                           Voertuie van Aanbidding   

                Tyd 
 

As ‘n 
Voertuig van 
Aanbidding 

 
Die Kerkjaar 

         Ruimte 
 

As ‘n 
Voertuig van 
Aanbidding 

 
Argitektuur, 
Omgewing, 

Kuns 

Klank 
 

As ‘n 
Voertuig van 
Aanbidding 

 
Musiek 

Die Kunste 
 

As ‘n 
Voertuig van 
Aanbidding 

 
Drama, 

Beweging 

Beginsel 6: 
Gee Aanbidding terug aan die mense 

Elke lidmaat neem deel 
Beginsel 5: 

In  Aanbidding reageer ons op God en op mekaar 

Menslike reaksie 

Beginsel 4: 
Aanbidding is ‘n daad van Kommunikasie 

Goddelike teenwoordigheid 

Beginsel 3: 
In Aanbidding spreek God en tree op 

Goddelike aksie 

Beginsel 2: 

Aanbidding verwoord en konkretiseer die Christusgebeure 

Die historiese orde van Aanbidding 

Beginsel 1: 

Aanbidding vier Christus 

Die Bybelse basis van Aanbidding 
 

 

Figuur 30:  Beginsels vir Aanbidding (Webber 1992:20) 
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Webber se beginsels van aanbidding bied ‘n toespitsing  op die persoon en 

werk van Christus (Beginsel 2). Dit dien in hierdie navorsing as 'n basiese 

uitgangspunt in die beskrywing en verklaring van 'n teologiese teorie vir die 

gebruik van simbole en rituele in die Paassiklus. Daar is ook bykomende 

winste uit hierdie ‘model’.  Die volgende verdien vermelding: 

 

• die Bybelse basis vir aanbidding is ononderhandelbaar (Eerste 

beginsel); 

 

• die feit dat die Goddelike en die menslike dimensie van aanbidding 

verreken word ( Beginsels 3-5); 

 

• die beklemtoning van die kommunikatiewe aard van aanbidding  

(Beginsel 4); 

 

• lidmaatbetrokkenheid (Beginsel 6); 

 

• die belang van die kerkjaar (Beginsel 7); 

 

• ‘n fokus op argitektuur, kuns, musiek, drama en beweging (Beginsel 

7);  en 

 

• die verbreding van aanbidding tot ‘n lewenswyse (Beginsel 8) (vgl. 

ook Geyser 2003:146). 
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3.6 Samevattende oorsig van Hoofstuk 3 

 

3.6.1 Gereformeerde liturgie as uitgangspunt (3.2.2.2) 

 

Die onderhawige navorsing  werk met die Gereformeerde basis van die 

liturgie  as ‘n vertrekpunt. Hierdie vertrekpunt berus op: 

 

• die erediens as amptelike verkeer tussen Christus en sy gemeente 

wat gedurende die Paassiklus gekenmerk word deur verbale en 

nieverbale simbole ter uitdrukking van die lyding, kruisiging, sterwe 

en opstanding van Jesus; 

 

• die erediens as fees waar die Here teenwoordig is; 

 

• God Drie-enig in die middelpunt van die erediens.; 

 

• die erediens as ruimte waar mense opgeroep word tot diens; 

 

• die erediens wat gerig is op verlede, hede en toekoms; 

 

• die dialogiese aard van die erediens; 

 

• die sentrale plek van die Woord en sakramente; 

 

• die Persoon en werk van die Heilige Gees; 

 

• die belangrikheid van gebed in die erediens; 
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• die feeskarakter van die erediens; en 

 

• die erediens as handelingsruimte. 

 
Die Gereformeerde liturgie word aangebied as ‘n werkbare raamwerk 

waarbinne simbole en rituele in die Paassiklus aangewend kan word. Daar 

moet egter aangesluit word by die eise van die tyd. Daarom sal liturgie 

voortdurend gestalte kry in ‘n nougesette verrekening van die Skrif sowel as 

die Christelike tradisie  binne die hedendaagse konteks. 

 
3.6.2 Die kommunikatiewe aard van die erediens (3.2.3.2) 

 

Liturgie vind plaas as kommunikatiewe handelinge in diens van die 

evangelie en sluit alle verbale en nieverbale liturgiese handelinge in. Die eise 

van die veranderende tye waarin die erediens afspeel, roep na ‘n verrekening 

van kommunikatiewe identiteit en ‘n inagneming en gebruikmaking van 

21ste-eeuse kommunikasiemiddele (vgl. 3.2.3.2). Nuwere tendense (3.2.3.3) 

behels: 

 

• ‘n verskuiwing van predikant-gedomineerde aanbidding na 

erediensganger-gesentreerde aanbidding; 

• die teruggee van aanbidding aan die erediensgangers; 

• ‘n verskuiwing in die rol van die koor; 

• die toenemende viering van die sakramente; en 

• die toenemende aktiewe deelname van erediensgangers. 
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3.6.3 Samevoegingsliturgie (3.2.4.1 en 3.2.4.3) 
 

Verskillende geloofstradisies benader aanbidding anders. Hieruit behoort 

daar geput te word vir ‘n verryking van die Gereformeerde liturgie. Die 

konvergensiebeweging met gepaardgaande konvergensieliturgie bied hier ‘n 

handige vertrekpunt.  

 

3.6.4 Simbole en Rituele as kommunikasiedraers (3.3) 
 

In hierdie studie geld die breër beskrywing van liturgie as die wetenskap van 

rites en simbole wat die verryking bring dat alle liturgiese handelinge gesien 

word as simbole en rituele. Die term ritualteit  word hiervoor gebruik. 

Simbole en rituele help mense om in kontak met die werklikhede van die 

lewe te kom (vgl. 3.3.2.1).  Dit dien as instrumente om die Paasevangelie op 

‘n singewende manier te kommunikeer sodat die misterie van God soos 

geopenbaar in die lyding, kruis, sterwe en opstanding van Jesus, mense met 

krag motiveer tot ‘n groter toewyding aan die lewende Here.  
 

Die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassilkus dien as 

kommunikasiemiddele wat mense help om in kontak met die lewende Here 

en met die werklikheid van vandag te kom. ‘n Simboliese en ritualistiese 

ingesteldheid ten opsigte van die erediens werk ‘n oorgeaksentueerde 

serebraliteit teë en skep deur verhulling en onthulling ‘n Geesgedrewe 

ervaring van die teenwoordigheid van God.  
 

Sentrale Paassimbole soos die kruis, doringkroon, die graf, die Nagmaal en 

die Doop bied tradisionele kanale waarlangs die ervaring van die lewende 

Here se teenwoordigheid kan vloei na mense se konkrete  
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lewensomstandighede. Die kontemporêre inkleding van tradisionele simbole  

en rituele help sodat ‘n eietydse kontekstuele aanbieding mense op 

nieverbale wyses aanspreek. Die voorsiening vir liggaamlikheid en die 

gebruikmaking van woord, klank en beeld bly egter deurgaans 

ononderhandelbare boustene vir singewende liturgiese simbole en rituele in 

die Paassiklus. Deurgaans bly  ‘n coram Deo-ervaring ideaal. Hierdie 

ervaring is nie ‘n mensgemaakte komponent nie. ‘n Biddende afhanklike 

soeke na die werk van die Heilige Gees is noodsaaklik.  
 

3.6.5  Die kerkjaar en meer spesifiek die Paassiklus as raamwerk (3.4) 
 

Die Paassiklus as deel van die kerkjaar vorm ‘n integrale deel van ‘n sinvolle 

teologiese teorie vir die gebruik van liturgiese simbole en rituele. Die 

besondere inhoude van die Paassiklus  dien as uitstekende kanale vir die 

gebruik van liturgiese simbole en rituele. Die berou oor sonde, gebed, stilte, 

afsondering, verootmoediging, skuldbelydenis, nadenke en verwondering 

oor die kruisiging, die viering van die Nagmaal en die bediening van die 

Doop dien as voorbeelde hiervan.       

 

3.6.6 Hoe word liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus gebruik? 

(3.5) 
 

Die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Passiklus moet Bybels -

teologies verantwoord wees. Dit moet gefokus wees op God en 

antropologies gerig. Omdat die ervaring van erediensgangers ernstig geneem 

word, moet die moderne multimedia maksimaal en konkreet ontgin word. In 

hierdie ervaring moet nougeset gesoek word na ‘n ervaring onder die leiding 

van die Heilige Gees. Die inagneming van die mens se sintuie moet gestalte  
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kry in die gebruikmaking van geure, sig, gehoor, handelinge en bewegings.  

 

Die sinvolle inkleding van die aanbiddingsgebeure met die gebruikmaking 

van stilte behoort ‘n integrale deel te wees van enige liturgievorming, ook in 

die Paassiklus.  

 

Omdat die missio Dei in liturgievorming ‘n belangrike rol speel moet 

simbole en rituele deurgaans ook aangewend word met ‘n blikpunt op 

diegene wat nog buite die geloofsgemeenskap staan.  

  

3.7 Nuwe maniere van doen  

 

3.7.1 Inleidend 

 

Dit is verkeerd om te beweer dat simboliek in die erediens in die 

Gereformeerde liturgiek ontbreek. Daar is onder andere die breek van die 

brood, die skink van die wyn, die doophandeling en ‘n oop Kanselbybel as 

voorbeelde van bestaande simboliek (vgl. Strauss 1994:149-150). 

 

Strauss (1994:150) kom egter tot die volgende gevolgtrekking: 
 

"Ongelukkig moet ook gesê word dat dié simboliek verslete geraak het."  
 

Strauss (1994:151) is reg as hy konstateer dat in 'n tyd van sekularisme en 

materialisme waarin dit al moeiliker raak om God werklik te ontmoet, dit 

dringend noodsaaklik is dat besin sal word watter waarde liturgiese 

simboliek kan hê om mense te lei tot 'n ware ontmoeting met God in die 

erediens.  
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3.7.2 Verdere toespitsing 

 

Babin verwoord 'n noodsaaklike nuwe 'manier van doen' soos volg: 
 

"I would like to suggest two special ways of developing religious education 

in  the audiovisual age: The way of beauty and the symbolic way” 

(1991:110). 
 

Wat die gebruik van liturgiese simbole en rituele in die Paassiklus betref sal 

daar naas die bestaande tradisionele en bekende visuele simbole soos die 

kruis, brood en  wyn en ander simbole soos bord en beker, doringkroon, 

kerse en die opkomende son (vgl. Nel 2004:64, 97) ook gedink en gewerk 

moet word aan ander maniere van ritualiteit. Dit kan waarskynlik op die 

volgende maniere tot sy reg kom: 
 

• Maak ruim gebruik van toepaslike kleure in die Paassiklus. Hier is 

hulpmiddels soos die van Buvton en Invento van waarde.  
 

• Vermy te veel verduidelikings van simbole. Die be-teken-niskarakter 

daarvan moet min of geen verduideliking verlang nie.  
 

• Groter klem kan gelê word op die simboliese betekenis van die leë 

kruis en graf. Die opstanding van Jesus moet groter aandag kry en 

beter gevier word.  

 

• Die liturgie moet minder formalisties aangewend word en groter klem 

moet geplaas word op die simboliese en rituele waarde van al die 

liturgiese komponente.     
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• Waar groter deelneming van ander rolspelers by die beplannning van 

liturgie 'n werklikheid word, is daar talle kreatiewe moontlikhede vir 

die toepassing van bestaande simbole en die ontwikkeling van nuwe 

simbole en rituele. Die benadering van hierdie navorsing is nie om 

van ‘bo’ af  voorstelle te maak vir nuwe simbole en rituele nie. Dit 

gaan eerder oor ruimteskepping vir God om deur sy Gees met 

inspanning van die begaafde mens, ‘n kreatiewe skeppende proses te 

begin. 
 

• Kontekstuele en kontemporêre kuns kan gesien word as 

struktuurdraers vir ritualiteit. 
 

• Simboliese handelinge en -taal binne die konteks van die 21ste-eeuse 

erediens bly godsdienstige simbole. Daarom moet enige 

liturgievorming wegstuur van ‘n alte menslike vaslegging daarvan. 

Daar moet ook  ‘n ingesteldheid wees op die van afhanklikheid van 

die werk van die Heilige Gees (Ploeger 2001:468). 
 

Dit gaan in hierdie ondersoek om die soeke na 'n beter en nuwer weg van 

simboliese en rituele handelinge, en om 'n soeke na beter singewende 

kommunikasie van die evangelie. Die Gereformeerde liturgie kan met 

verryking uit die kunste en nuwe media onder leiding van die Gees van God 

uitstaande kommunikasiekanale vir die evangelie skep. 
 

3.7.3 ‘n Teologiese teorie vir die gebruik van liturgiese simbole en 

rituele in die Paassiklus 
 

Die gevolgtrekking waartoe hierdie navorsing kom, kan geformuleer word in 

die vorm van ‘n teologiese teorie vir die gebruik van liturgiese simbole en 
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rituele in die Paassiklus. In aansluiting by Vos en Pieterse (1997:84) word 

die uitdrukking ‘‘n liturgiese huis’ met bepaalde ‘boustene’ as metafoor 

gebruik vir die beskrywing van so ‘n teologiese teorie. Die breë lyne van 

hierdie teorie is soos volg: 

 

• Dit is gebaseer op die Skrif. Vir liturgievorming in die Paassiklus vind 

‘n toespitsing plaas op die relevante inhoude van die lyding, kruis, 

sterwe en opstanding van Jesus Christus. Hierdie uitgangspunt vorm 

die fondament van die liturgiese huis. 
 

• Die Gereformeerde liturgiese tradisie dien ook deurgaans as 

ononderhandelbare fondament van die Paasliturgie. Op hierdie wyse 

word nie net die Skrif en konteks verreken nie maar ook die tradisie.   
 

• Dit is gerig op God Drie-enig en ‘n belewenis van sy 

teenwoordigheid. 
 

• Die erediens funksioneer as kommunikatiewe handelingsgebeure in 

diens van die evangelie. 
 

• Dit is antropologies begrond en maak voorsiening vir interaksie en 

liggaamlikheid. 
 

• Die missionêre gerigtheid van die kerk moet deurgaans in die liturgie 

verreken word.  
 

• Samevoegingsliturgie vorm ‘n integrale deel van erediensbeplanning 

en is ‘n deurlopende kreatiewe aksie. 
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• Die sakramente is onlosmaaklik deel van die Paasliturgie.  
 

• Nieverbaal behoort die Paasliturgie in die 21ste eeu met groter krag te 

kommunikeer. 
 

• Die beeldende en die uitvoerende kunste moet baie meer tot sy reg 

kom in die erediens. Die grafiese voorstellings van die tradisionele 

inhoude van die Paassiklus moet verryk word met kontemporêre 

materiaal. Hier behoort ‘n kreatiewe proses van gawebenutting tot sy 

reg te kom. 
 

• ‘n Groter betrokkenheid by die beplanning en aanbieding van 

eredienste moet konstruktief gefasiliteer word. 
 

• Die kerkjaar en meer spesifiek die Paassiklus, moet  deurgaans 

gehonoreer word. 
 

• Die kreatiewe omskakeling van bestaande tradisionele 

aanbiddingsruimtes moet gefasiliteer word.    
 

• Ritualiteit is ‘n integrale deel van hierdie teorie. 
 

• Geen erediens is moontlik sonder sang en musiek nie.  
 

• Die erediens vind plaas as ‘n sinergerende aktiwiteit waaraan die 

verskillende funksionarisse soos die liturg, musiekleier, tegniese 

persoon en ander helpers meewerk aan die voorbereiding en 

aanbieding daarvan. Deel van hierdie sinergerende aktiwiteit is ook 

dat erediensgangers mede-betrokke is by die uitoefening van die 

erediens.     
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            Figuur 16:  Drie werke                                   Figuur 17:  Drie maniere van   
     (Schwarz 1999b:10)                                        bestaan  (Schwarz 1999b:10)                                   
 

 

                                                     

            Figuur 18:  Drie aanspreekvorme                    Figuur 19:  Drie vlakke van die                 
           (Schwarz 1999b:10)                                           werklikheid (Schwarz 1999b:11) 
 
 

                                   
             Figuur 20:  Drie verbonde                           Figuur 21:  Drie bronne van kennis                        
             (Schwarz 1999b:11)                                     (Schwarz 1999b:11) 
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Skematies sien hierdie teorie soos volg daar uit (Figuur 31 hieronder): 

  
 

Figuur 31: ‘n Huis vir die Paasliturgie 
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