INLEIDING
Indien ons hierdie woord tien jaar terug gehoor het, dan sou ons
moes raai waarvoor dit staan of wat dit beteken. Indien jy
hierdie ekerk tendens verslag vandag lees, dan is die kans
beter dat jy weet wat dit beteken: ’n tipe self-portret foto,
gewoonlik geneem met ’n kamera foon.
Die woord ‘selfie’ was die eerste keer gebruik op September 13
2002, in die ABC Online forum in Australië. Die hashtag #selfie
wat populêr geraak het deur sosiale media was die eerste keer
gebruik in 2004 op die aanlyn foto-bestuur en -deel toepassing
Flickr. [http://www.searchenginejournal.com/13-thingsknow-word-year-selfie/78339/]
Sedertdien het ‘selfies’ die internet oorgeneem sodat 2013 die
jaar van die ‘selfie’ genoem was.
Hierdie ekerk tendens verslag gaan kyk na internasionale en
plaaslike tendense van ‘selfies’. Dan nooi ons julle uit om saam
te dink oor die moontlike implikasie en gevolge vir ons
samelewing. Beïnvloed dit die samelewing waarin ons leef?
Indien wel, hoe? Raak die mense meer en meer selfsentrerend?
Sê dit dalk iets oor die dreigende wegkwyn van
privaatheidsgrense? Dan gaan die verslag ook laastens kyk na
wat hierdie tendens van self(sugtig)ie tot gevolg het vir die
plaaslike kerk. Hoe beïnvloed dit ons lewens as Christene
vandag?

DIE ARGIEF
VAN #SELFIE
Die hashtag #selfie het sekerlik die soeklig laat val op die term
en konsep van “’n selfie”. Die hashtag is op Instagram (die
aanlyn foto-neem en -deel platform) meer as 57 miljoen keer
gebruik. Volgens Instagram, is die eerste foto gemerk #selfie in
die foto-deel netwerk se kort, maar roemryke geskiedenis, op 16
Januarie 2011 deur die gebruiker Jennifer Lee. Op 27 Januarie
2011, die dag toe Instagram die eerste keer hashtags ingestel
het, het sy die noodlottige #selfie hashtag gaan byvoeg [http://
mashable.com/2013/11/19/first-selfie-hashtag-instagram/].
Dit was sekerlik net die begin van die oorstroming. Sedertdien
hierdie eerste #selfie, was daar op 16 Januarie 2014,
70,280,227 foto’s (van die 150 miljoen gebruikers) met die
hashtag #selfie geplaas. In hierdie argief van #selfie sal jy ook
die mees populêre en aktiefste #selfie gebruikers op Instagram
sien (van Oktober 2013): Kylie Jenner, een van die jong
Kardashians het 451 selfies op Instagram opgelaai. Snoop
Dogg is in tweede plek met 271. Op die bekende sosiale media
platform, Twitter, het Miley Cyrus die meeste #selfie foto’s met
121. Tyra Banks is tweede met 62.
Die ‘selfie’ is so populêr dat dit ontaard het in ’n aanlyn speletjie,
genoem Die Selfie Olimpiese Spele op Twitter. Die doel van die
speletjie is redelik eenvoudig, neem die mees ekstreme ‘selfie’

wat jy kan, en deel dit aanlyn [http://mashable.com/2014/01/03/15selfieolympics-shots-worthy-of-a-gold-medal/?utm_cid=mashcom-fb-main-link] & [http://fstoppers.com/selfie-olympics-let-thegames-begin].
Die wonderlike ding van sosiale media is dat tussen hierdie bekende
popsterre se #selfies kan daar ook ’n #selfie wees van my en jou. Dit
alles te dankie aan die klomp raad en riglyne wat vandag gekry kan
word om ’n beter ‘selfie’ te neem [http://www.picturecorrect.com/
tips/selfie-photo-tips-techniques/] & [http://
www.gizmodo.com.au/2013/11/how-squinching-will-make-youlook-good-in-photos/] & [http://news.instyle.com/2013/12/27/howto-take-selfies-tips/]

#SELFIE VANAF
MARS TOT DIE
VATIKAAN
Die #selfie is so populêr dat selfs die Mars Rover, Curiosity, en Chris
Cassidy, ’n NASA ruimtevaarder ’n ‘selfie’ geneem het in die ruimte
[http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/09/marscuriosity-rover-takes-a-selfie/262181/] & [http://mashable.com/
2013/12/11/2013-the-year-of-the-selfie/?utm_cid=mash-com-fbmain-link].
Selfs Pope Francis het verskyn in ’n ‘selfie’ geneem deur jong mense
[http://www.telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/10277934/
Pope-Francis-and-the-first-Papal-selfie.html].
So het die aanlyn koerant Buzzfeed “The 23 Most Important Selfies Of
2013” gepubliseer [http://www.buzzfeed.com/jessicamisener/themost-important-selfies-of-2013]. Onder hierdie ‘selfies’ is daar: ’n
‘selfie’ van Malia en Sasha Obama by hulle pa, President Barack

Obama se inhuldiging as die Amerikaanse President. President
Barack Obama was self in die kollig toe hy saam met die Britse
eerste minister, David Cameron en Denemarke se premier Helle
Ning Schmidt ’n ‘selfie’ geneem het tydens die voormalige Suid
Afrikaanse President, Nelson Mandela, se gedenkdiens in die
ENB-stadion [http://mashable.com/2013/12/10/obama-nelsonmandela-funeral-selfie/?utm_cid=mash-com-fb-main-link]. So
is daar ’n klomp ander bekendes wat ook pronk deur #selfies te
plaas op sosiale media.
Hierdie tendens van #selfies is nie slegs op internasionale bodem
nie. Die Afrikaanse Koerant, Beeld, het het ’n paar SuidAfrikaanse sterre gevra wat hulle opinie is oor ‘selfies’ en hulle dui
aan dat selfiemanie op plaaslike bodem ook koning kraai [http://
www.beeld.com/bylae/2013-12-16-moderne-selfportret].

VAN
CHOLESTEROL
TOETS EN
KLERE AANPAS
Die ‘selfie’ is nie slegs vir sosiale media gebruik nie. Daar is ’n
verskeidenheid van toepassings (apps) wat ’n ‘selfie’ gebruik om jou
alledaagse lewe te probeer makliker en gesonder maak. So is daar die
nuutste tegnologiese toepassing wat jou help om met ’n klein
afstandbeheer die beste ‘selfie’ te neem. Snapx Wireless Remote
Shutter Controller is ’n Bluetooth-toestel wat ’n eenvoudige knoppie is
(saam met die gratis toepassing op die slimfoon) wat jy gebruik om
fotos te neem op jou iPhone [http://craziestgadgets.com/2013/11/27/
take-better-iphone-selfies-with-isnapx-remote-shutter-controller/].
So het Canon, die kamera vervaardigers ook die tendens van die
‘selfie’ raakgesien. Hulle antwoord daarop is die PowerShot N100
kamera. Hierdie nuwe kamera se uitblinker funksie is ’n “rear-facing
camera that can take a picture of the photographer at the moment they
capture their image with the primary lens; the selfie is then overlaid on
the main photo.” [http://www.theverge.com/2014/1/6/5278900/canonn100-announcement]

Nog ’n toepassings is die iOS app ThirdLove, ’n aanlyn onderklere
handelaar. Hierdie toepassing maak van twee vinnige ‘selfies’ gebruik om
die perfekte pas vir jou onderklere te kry [http://readwrite.com/
2013/11/22/how-selfies-and-image-sensoring-technology-could-getyou-a-better-fitting-bra].
Navorsers van Cornell Universiteit verduidelik in ’n artikel wat in die
joernaal Lab on a Chip, verskyn het, dat hulle ’n slimfoon toepassing
ontwikkel het wat ’n ‘selfie’ gebruik om jou cholesterol vlak na te gaan. Al
wat jy nodig het — afgesien van hul verbintenis wat hulle ontwikkel het
en ’n slimfoon — is ’n reagent test strip en ’n bereidwilligheid om jou eie
bloed te trek. Cholesterol toetse is geneig om staat te maak op reagent
test strip wat verskillende kleure draai afhangende van die cholesterol
vlakke van die bloed wat op die toets strook geplaas is. Die navorsers se
prestasie was om ’n aanhangsel te plaas oor die slimfoon se kameraflits
wat kan verlig en wat die kleur van die strook opvang [http://
mashable.com/2013/12/18/cholesterol-app/?utm_cid=mash-com-fbmain-link].

So is die klere handelaar Urban ’n goeie voorbeeld van hoe hulle
mense aanraai om vir hulle klere te betaal deur ’n ‘selfie’. Die vraag
agter die sosiale media veldtog was eenvoudig: hoeveel dink jy is
jou ‘selfie’ werd? Dit dui na ’n samelewing waar mode meer gaan
oor wat jou vriende dink (hoe anders gaan jy weet dat dit goed lyk,
tensy jou vriende so sê?), en wat die sosiale media dink. Hulle het
’n sosiale media veldtog geloots met die volgende reëls: (1) Volg
@UrbanSelfie op Twitter en “Urban Degree” op Facebook; (2)
Besoek enige Urban winkel op die betrokke dag wat hulle deurgee;
(3) Neem ’n ‘selfie’ waar jy die gewenste item dra; (4) Tweet jou
foto na @urbanselfie en gebruik die #urbanselfie tag. So het jy $10
afgekry vir jou volgende Urban klere. As jy gelukkig was, en die
mense by Urban het besluit jou ‘selfie’ het ikoniese Urban styl kon
jy selfs ’n $20 na jou aankoop afgekry het. Volgens die handelaar
het die ‘selfie’ wat die meeste geretweet is ’n Urban klerekas ter
waarde van US $1000 gewen [http://memeburn.com/2013/11/
pay-with-a-selfie-the-best-social-campaign-by-a-fashionretailer/].
Op plaaslike bodem het die Kitskos Kettingwinkel, Burger King ’n
soortgelyke sosiale media veldtog geloods toe hulle onlangs ’n
nuwe winkel oopmaak in Johannesburg. Hulle het gesê “Jozi, the
WHOPPER® is coming soon. Want in on the action? Make sure
you’re the first to get a selfie with a uniquely numbered
WHOPPER®.” So het die maatskappy rondom Johannesburg ’n
klomp unieke WHOPPER® (hulle ikoniese Burger) kodes geplaas.
Jy moes ’n ‘selfie’ geneem het met die kode in en die hashtag
#whopperyourselfie met die unieke kode gebruik het, dan het jy ’n
WHOPPER® verniet gekry.

SELF(IE)S IN
DIE KUNSTE
‘Selfies’ word ook gebruik in die kunste. In die foto reeks “Imagine
Finding Me” deur die fotograaf Chino Otsuka, herleef sy haar
kinderjare deur haarself digitaal in te bring in ou foto’s van haar as ’n
kind. Otsuka vergelyk haar dubbel self-portrette met ’n reis terug in
tyd [http://laughingsquid.com/photographer-digitally-addsherself-to-childhood-photos-of-her-in-double-self-portraitseries/]. Selfs die Suid Afrikaanse maatskappy, Lowe het ’n veldtog
geloots vir die Cape Times verlede jaar waarin hulle bekende foto’s —
the wartime kiss, Beyers Naude and Desmond Tutu, Winston
Churchill smoking, ens — herleef as ‘selfies’ en dit ontwikkel [http://
www.adweek.com/adfreak/famous-photos-reimagined-selfiesnewspapers-wonderful-print-ads-153815].

DIE IMPLIKASIE
EN TOEPASSING
VAN DIE SELFIE
Elke tendens wat deur die ekerk navorsingspan hanteer word, vind uiting in
spesifieke implikasies en toepassings vir plaaslike gemeentes. Ons vra
onsself die vraag af: hoe beïnvloed dit ons eie geloofsgemeenskappe, en
wat is bruikbare wenke en praktyke wat hieruit kan vloei?
Wanneer ons so ’n oorweldigende tendens benader soos ‘selfies’, is dit
eintlik maklik en voor die hand liggend om te weet dat dit verreikende
implikasies vir plaaslike gemeentes inhou, en dat ons as geestelike leiers
dit nie sommer maar net kan ignoreer nie.
Hieronder volg dan ’n paar gevolge van die ‘selfie’ tendens, sowel as
moontlike praktiese toepassings vir bedieninge.
VERBRUIKERSTEGNOLOGIE GROEI STEEDS
Ons staar steeds ’n ontploffing van verbruikerstegnologie in die gesig. Van
slimfone, sosiale media, persoonlike webtuistes en toenemend
bekostigbare sagteware, is tegnologie besig om die wêreld op grootskaal
oor te neem.
Tegnologiese kommunikasie is nie net meer die eksklusiewe speelveld van
groot korporatiewe entiteite nie. Gewone gebruikers kan via hulle slimfone
en rekenaars met massas mense kommunikeer. Enige persoon met ’n

internet konneksie is net enkele skakels weg van ’n globale
gehoor wat te doen het met sy/haar belangstellingsveld.
Hierdie bekombaarheid van massa kommunikasie en inligting het
’n groot invloed op hoe ons dink oor wysheid, kennis en data,
asook die verband tussen die drie.
Moontlike toepassings:
• Skep tweerigting digitale kommunikasie kanale tussen die
gemeente en die leiers, asook tussen gemeentelede onderling.
• Maak seker die persone belas met gemeentelike kommunikasie
is geletterd in en gemaklik met digitale kommunikasie.
• Sluit aan en neem deel aan die aanlyn kommunikasie platforms
waar die gemeente en gemeenskap reeds daaglikse gesprekke
voer.

MENSE IS TOENEMEND GEMAKLIK MET HULLE DIGITALE
PERSONAS
Waar ons tot so onlangs as vyf jaar gelede gehuiwer het om enige
persoonlike inligting aanlyn te publiseer, is dit nou die norm vir
sekere tegnologie gebruikers. Mense sien hulle digitale profiele op
sosiale media en ander plekke as ’n blote verlenging van hulle eie
bestaan, en huiwer nie om dieselfde vrymoedigheid aanlyn te
neem, as wat hulle sou doen in hulle aflyn lewens nie. Dus word
die grense tussen ’n aanlyn en aflyn persona en interaksies meer
weglatend.
Moontlike toepassings:
• ’n Organisasie of gemeente se digitale teenwoordigheid geld
dieselfde as ’n persoon s’n. Kommunikeer dienooreenkomstig.
• Weet dat gebruikers ’n emosionele verbintenis skep met die
organisasie se digitale persona — wees versigtig om nie die
verhoudingsverwagting wat daarmee saam gaan, teleur te stel
nie.
• Moedig leiers aan om hulle eie persoonlike kommunikasie op te
skerp op digitale platforms. Laat mense toe om op persoonlike
vlak aanlyn met die leiers te skakel.
DIE BEHOEFTE OM TE DEEL KRAAI KONING
Een van die mees interessante verwikkelinge in die ‘selfie’ tendens,
is dat ons opmerk dat die behoefte om ’n spesifieke ervaring met
ander te deel, swaarder weeg as die behoefte aan die ervaring self!
Dit beteken dat mense selfs tydens ’n gesprek, ervaring of
geleentheid gelyke tyd besig sal wees om die spesifieke ervaring
met hulle aanlyn gemeenskap te deel. Die behoefte om enige
gebeurtenis te deel leen geloofwaardigheid aan die gebeurtenis.

Dis asof sonder die ‘gedeelde aard’ van die ervaring, die ervaring nie
op sigself ’n bestaansreg het nie. So gebruik mense ‘selfies’ om vir
mense te wys waaroor hulle passievol is, te deel waarmee hulle besig
is en wat hulle ervaar [http://www.inc.com/jeff-haden/before-youtake-another-selfie-in-the-name-of-personal-branding-readthis.html].
Moontlike toepassings:
• Weet dat elke betekenisvolle geestelike ervaring deur die gelowiges
gedeel wil word — skep beide die geleentheid en kanale daarvoor.
• Kweek ’n atmosfeer waar daar vrymoedigheid geld om persoonlike
en geestelike ervarings met mekaar te deel, hetsy aanlyn of aflyn.
• Besef die feit dat mense moeite doen om ’n ervaring of geleentheid
met ander aanlyn te deel nie afbreuk doen daaraan of die betekenis
van die ervaring goedkoop maak nie — die teenoorgestelde geld.
’n FOKUS OP DIE ‘SELF’ STAAN SENTRAAL
Ons kan nie ontken dat hierdie tendens ook vir ons ’n moontlik
gevaarlike komponent van menslike natuur uitwys nie. Die beheptheid
met die ‘self’ is op ’n algehele hoogtepunt. Nog nooit voorheen was
mense so ingestel op hulle eie gemak, beeld, insette en belangrikheid
nie.
Soos alles, kan hierdie aspek ook op een van twee maniere
geïnterpreteer word. (1) Deur ’n humanistiese wêreldbeskouing, kan
ons aanneem dat mense hulself as die middelpunt van die heelal sien,
en dat hoogmoed en self-verheerliking geprojekteer word. So word dit
as selfsugtigheid gesien [http://www.inc.com/jeff-haden/before-youtake-another-selfie-in-the-name-of-personal-branding-readthis.html] & [http://www.thegremlin.co.za/2013/12/24/10-trendsfor-2014-from-flux-trends/] (2) Ons kan ook aanneem dat ’n omgee

en liefde vir ander besig is om toe te neem, en dat ons die merke
daarvan in aanlyn kultuur bespeur.
Natuurlik wil ons pleit vir laasgenoemde, en glo ons dat daar ’n
toenemende bewustheid groei vir ander se seer, sorge, drome en
ideale.
Moontlike toepassings:
• Maak seker om beide perspektiewe in gemeentelike gesprekke
aan te raak — wees versigtig vir ’n eensydige opinie.
• Bou ’n verstaan van ware liefde en omgee vir ander in die
geestelike kultuur van die gemeente in. Moedig ’n ‘fokus op ander
ten spyte van jouself’ benadering aan.
• Fokus op kursusse en hulpmiddels wat selfbewustheid en
selfkennis kan laat groei. Pesoonlikheidsontledings en
verhoudingsbestuur is twee hoof areas wat hiermee kan help.
So help Stephan Joubert ons deur moontlike rigtingwysers aan te
dui vir ons om ’n nuwe storie saam met Jesus te leef in hierdie
‘self(sugtig)ie’ kultuur.

VANAF “SELFIESUGTIGHEID”
TOT ’N NUWE
STORIE SAAM
MET JESUS
(hierdie artikels was geplaas op 13 Januarie 2014 op ekerk.org [http://
www.ekerk.org/#!Vanaf-selfie-sugtigheid-tot-n-nuwe-storie-saammet-Jesus/ckfj/CF8C134D-E410-4038-B5D2-1EF1F0D75F68])
Hulle sê 2013 was die jaar van ‘selfies’, oftewel, fotos wat mense van
hulself met selfone neem. Dit het so gewild geword dat hierdie term in
November 2013 as die term van die jaar aangewys is deur die Oxford
Aanlyn Woordeboek. Aan die einde van 2012 het Time Magazine dit as
een van die tien “buzz words” van die jaar uitgelig, terwyl ‘selfie’ in 2013
deur die einste Oxford woordeboek tot ’n nuwe Engelse term verklaar is.
Wanneer ’n onlangse studie aantoon dat sowat 30% van alle fotos wat
18-24 jariges tans neem ‘selfies’ is, dan is hierdie ’n tendens waarvan ons
moet kennis neem.
Of ons nou ‘selfies’ met ons selfone neem, of nie — ons almal is skrywers
en akteurs in die storie van ons eie lewe. Ons is lewenslange
storievertellers. Ons het dit by God geleer. Hy kon nie anders as om sy

reddingsverhale in storievorm met ons te deel nie. Die Bybel is God se
amptelike Verhaal. Dit is sy offisiële Outobiografie. Die Bybel is sy
Selfbekendstelling wat grootliks in verhaalvorm gebeur. Hy gebruik
graag verhale om Homself aan ons bekend te stel, een waar sy hart die
heel mooiste ontvou rondom die kruis en opstanding van Jesus. Daar
sien ons Sy liefde in volkleur aksie. Daar sien ons die heel beste en
duidelikste fotos van God! Ons moet ook by Hom leer hoe om beter
stories te leef. Om ons hiermee te help, nooi Christus ons uit om ons
lewens te modelleer aan die hand van Syne.
Ons ‘selfies’ moet die kroniek of reisverhaal van ons lewe saam met
Christus uitbeeld. Ons navolging van Hom verplaas ons blitsvinnig uit
die hoofrol van ons lewe. Hy pas “self(ie)-beheer” op ons toe. Nooit laat
die Here ons toe om die toneel van ons eie lewe selfsugtig oorheers nie.
Christus verskyn immers saam met ons op al ons lewensfotos. Hy vertel
die eintlike storie van ons lewe. Ons verskyn saam met Hom daar op die
wennersplek, maar die eer en die oorwinning is Syne.

© Ekerk Vereniging 2013
Saamgestel deur Dries Cronje, Pierre Engelbrecht, Stephan Joubert & Mynhardt van Pletsen.

Vir meer inligting oor Ekerk Navorsing, besoek gerus www.ekerk.org. Om hierdie inhoud in seminaar vorm te laat aanbied,
kontak gerus vir pierre@ekerk.org.
Dankie dat jy gelees het!

