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“Die kerk is besig om leeg te loop”1
Daar was groot opslae toe Rapport van 18 Februarie 2012 berig het
oor die NG Kerk wat met meer as 20 000 lidmate gekrimp het in een
jaar. Moet ons dit glo of nie? Is daar ‘n rede vir hierdie daling in
getalle? Beteken dit Suid Afrika word minder gelowig? Of vind die
gelowiges ander maniere om hulle geloof uit te leef as in die
tradisionele kerk? Dit is maar enkele van die vrae wat gevra word
indien ons kyk na geloof hier in Suid Afrika.
Onder die radar ontstaan vele nuwe informele en alternatiewe
geloofsgemeenskappe (of “geloofskappe” soos wat ons dit graag
sou wou noem). Party van hierdie informele gemeenskappe bestaan
apart van die tradisionele uitdrukkings van kerkwees (bv. NG Kerk,
Presbiteriaanse Kerk, Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk, AGS,
Metodiste ens.). Sulke bewegings sou as alternatief beskryf kon word
omdat hulle hulle hul identiteit vind in die feit dat hulle nie nog ‘n
algemene kerk wil wees, of “geestelike eenstop-dienste” probeer
lewer aan ‘n wye geloofsgemeenskap met uiteenlopende behoeftes
nie. Opvallend is dat alle leiers van hierdie bewegings in ons
ondersoek beklemtoon dat hulle geloofskappe glad nie kompetisie vir
bestaande kerke wil wees nie. Al hierdie “geloofskappe” het ‘n
duidelik afgebakende identiteit rondom een of twee aspekte van
kerkwees waarvoor hulle meen die Here hulle geroep het. Hulle
identiteit neem gedurig vorm aan rondom, wat hulle telkens omskryf
as ‘n eenvoudige klompie waardes of norme, wat uitdrukking vind in
die eiesoortige inrigting van hulle samekomste en hulle daarwees in
die wêreld. Die meeste van hierdie “geloofskappe” het gereelde
byeenkomste. Dit gebeur of op Sondae of op ander dae van die
week.
‘n Tweede groep “geloofskappe” wat na vore tree in ons ondersoek
is daardie bewegings wat hulleself sien en inrig as ‘n bykomende
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opsie tot mense se bestaande geestelike belewenisse. Bedoelende,
sulke “geloofskappe” het geen behoefte om ‘n alternatiewe
groepering te vorm wat aanspraak maak op mense se eksklusiewe
lidmaatskap nie. Hierdie is eerder oop, koninkryk-van-God-gerigte
samekomste waar almal welkom is en wat hulle waardes deel.
Hierdie tipe geloofskappe is losser bewegings wat bymekaar kom op
lukrake plekke en geleenthede om 'n georganiseerde uitdrukking aan
hulle verstaan van hulle geloof en bepaalde manier van kerkwees te
gee. Hulle identifiseer glad nie met die algemene noemer van: “ek
gaan kerk toe op ‘n Sondag" nie, maar ‘n meer missionêre siening
van “ek is die kerk waar ek elke dag is”.
Wat is die bestaansrede vir hierdie verskillede geloofskappe? Is dit
die jeug wat nie meer hul geloof kan uitleef in die tradisionele kerk
nie en dus meer tuis voel in hierdie gemeenskappe? Anders gestel,
gaan dit gepaard met ouderdom? Of is dit die kerkpolitiek wat
sekere mense laat wegstap van bestaande kerke en hulle hulle eie
geloofsgemeenskappe laat stig? Is sekere van hierdie geloofskappe
dalk moeg vir hoe die tradisionele kerk omgaan met hulle fondse, of
hoe effektief hulle in die koninkryk werk?
In hierdie kort studie wil ons kyk na die moontlike redes agter hierdie
ontstaan van nuwe geloofsbewegings, of soos wat ons dit noem:
GELOOFSKAPPE, in die Suid-Afrikaanse konteks.
Laastens wil ons kyk of ons van hulle iets kan leer. Is daar ‘n
bestaansdoel en legitieme nuwe rol en plek vir hierdie geloofskappe
indien ons kyk na impak in die Koninkryk van God.

Welkom by die era van geloofskappe!

http://www.rapport.co.za/Suid-Afrika/Nuus/NGK-lidmate-20-000-minder-in-een-jaar-20120218

PLAASLIKE TENDENSE
Daar is talle gemeenskappe wat groot impak maak in die plaaslike konteks. Om die paaslike konteks in ag te neem, is 'n aantal geloofskappe vir
die doeleindes van ons kort studie afgebaken as aktief en teenwoordig in Pretoria, Johannesburg en Kaapstad. Hierdie geloofskappe word meestal
as alternatief (let wel: nie vyandig nie) tot bestaande kerke gesien. Hieronder volg ‘n baie bondige omskrywing van hierdie groeperinge.

3RD PLACE2

OMNI

3rd Place is ‘n gemeenskap in die Hatfield, Pretoria area. Hulle
primêre uitgangspunt is “love Jesus, love others”. Hulle waardes as
geloofsgemeenskap is egtheid, kreatiwiteit en eenvoud en hulle
probeer om God en mekaar lief te hê deur die uitleef van hierdie
karaktereienskappe. Wat 3rd Place dalk anders as tradisionele kerke
maak, is die feit dat hulle mense vanuit 'n wye spektrum van
groeperings en oortuigings verwelkom en ook akkomodeer. Hierdie
openheid word ondervang deur hulle unieke inrigting van die sosiale
spasie waar hulle weekliks bymekaar kom. Dit sluit onder andere in 'n
graffiti muur, asook eenvoudige houtbanke waar mense rondom
tafels sit as hulle hulle geloofsbyeenkomste hou met bekers koffie in
die hand. Hierdie eenvoud is juis die idee agter egtheid vir 3rd Place.
Hulle wil hê almal moet eg wees binne hierdie gemeenskap. Mense is
welkom soos hulle is as deel van hulle geloofsbelydenis en etos om
God en mekaar sonder tierlantyntjies of godsdienstige formaliteite lief
te hê. In die samekomste van hierdie gemeenskap speel die Bybel
egter 'n deurslaggewende rol, synde dit sterk in die harte van die
leierskap resoneer. Ook plaas hulle 'n baie hoë premie op kreatiwiteit
en die rol van kuns. Hulle moedig die gebruik hiervan aan in hulle
gemeenskap deur kunsuitstallings en die ruim benutting van kuns op
interaktiewe wyses in hulle samekomste.

‘n Ander geloofskap in Pretoria is die van OMNI. Hulle kom
bymekaar elke Sondag oggend op Kerkplein in die middestad van
Pretoria. Hulle doel is om die mense wat rondom Kerkplein bly en
slaap, deel te maak van die gemeenskap. Gereeld bring hulle kos en
klere saam wat hulle dan ook daar agterlaat vir diegene wat
Kerkplein as hulle huis sien. Die gedagte van hierdie geloofskap is
nie om heeltyd kos en klere uit te deel aan die “armes” nie. Hulle
kom gewoon net na byeenkomste met ekstra normale klere wat hulle
weggee indien ander dit benodig en bring kos saam wat hulle saam
met mense in nood eet. Hulle nooi almal wat wil om saam te kuier en
te gesels oor die Bybel (waarvan ‘n bepaalde teks wat bespreek
word gewoonlik op ‘n bladsy afgedruk en uitgedeel word aan almal
wat opdaag). Hulle eet saam met alle gaste wat daar opdaag.

http://3rdplace.co.za/love/
http://www.kruispadhazeldean.co.za/p/169379/kruispad-dna
http://www.kruispadhazeldean.co.za/p/169278/droom-vir-die-gemeente
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KRUISPAD3
Kruispad is ‘n geloofsgemeenskap wat weekliks byeenkom in
Hazeldene, Pretoria-Oos. Teenoor die meer georganiseerde aard van
tradisionele kerke vind hierdie geloofsskap hulle identiteit in hul
samekomste op Sondae, asook ‘n Bybelskool op Maandagaande en
‘n jeug-selgroep. Hulle droom is om ‘n geloofsgemeenskap te wees
waar Jesus Christus die Hoof is. Tog is daar geen uitreik-askies of
formele programme waar “lidmate” formeel “die wêreld bereik” nie.
Die uitgangspunt is dat almal wat hier betrokke is in die week voltyds
kerk is en as sodanig ‘n getuienis elke dag uitleef. Hulle eredienste is

informeel, maar sterk Woord-gebaseerd, saam met ‘n groot
bediening aan kinders en tieners.

lanseerplatform vir die kerk. Hulle probeer om in en rondom
Johannesburg geleenthede te skep waar mense ‘n verskil kan maak.

DIALOOG4

ENROUTE7

Dialoog bevind hulself in Pretoria-Oos. Hulle is ‘n geloofskap wat
hulle identiteit vind in ‘n dialogiese omgang met die Bybel met die
oog daarop om Christene in staat te stel om sinvolle interaksie met
post-Christene en nie-gelowiges
te bewerkstellig. Hulle hou
gereelde byeenkomste op Sondae waar persone aangemoedig word
om hulle skeptiese vriende saam te bring. Dialoog skep ‘n denkende
omgewing waar die Bybel onverdund aanvaar word en waar
gelowiges toegerus word om op verantwoordelike wyses hulle geloof
te verwoord en, indien nodig, te verdedig, binne ‘n post-Christelike
kultuur.

Enroute is ‘n geloofsgemeenskap in Kempton Park. Hulle hele DNS
is in die naam van die geloofskap ingeweef: hulle as
geloofsgemeenskap is gestuur in die wêreld in, en hulle moet waar
hulle heen gestuur is, die huis en werk, tussen vriende en vreemdes,
ontspannigsplekke en selfs in die verkeer, ‘n verskil te maak. Hulle
kom Sondae bymekaar waar hulle saam gesels oor waar en hoe
Jesus drie-enig in hulle lewens besig is, en hoe hulle as gemeenskap
uit ‘n verskeidenheid van mense kan bestaan.

ECHO5

Hierdie is ‘n geloofskap in die Kaap waar hulle bestaan om ‘n
geloofspad (journey) te fasiliteer deur dialoog en kontemplatiewe
oefeininge. Hulle probeer elke persoon wat deel is van Invia die
potensiaal te gee om die wêreld te lees waarin hulle geplaas is; God
raak te sien in hierdie wêreld; te resoneer met die pyn in die wêreld;
en om hulle stories te vertel vir mekaar.

“Echo Jeugontwikkeling is ‘n omgeegemeenskap wat veral fokus op
jongmense in nood met min of geen ondersteuningsbasis.” Hulle is
‘n gemeenskap wat uit 5 huise (of plekke van hoop vir jongmense in
nood) bestaan. In hierdie gemeenskap is daar ook ‘n spreekkamer en
maatskaplike dienste by skole om die kinders te ondersteun. Hulle is
meer as bloot net ‘n hulporganisasie, en daar is ook weeklikse
groepsbyeenkomste, wat ook ‘n ECHO Bash behels, wat hulle
alternatiewe erediens is op Sondae.
ICON TRIBE6
The Icon Tribe is ‘n geloofskap wat hulself bevind in die hart van
Johannesburg. Hulle poog om mense bymekaar te bring ten einde as
gemeenskap die onmiddelike nood in hulle eie konteks raak te sien,
en dan die kerk te mobiliseer om genoemde nood aan te spreek.
Hulle as The Icon Tribe sien hulleself nie as ‘n kerk nie, maar as ‘n
http://www.dialoog.co.za/index.php/wie-is-dialoog
http://www.echoyouth.co.za/
6 http://theicontribe.co.za/
7 http://enroute.org.za/
8 http://www.invia.org.za/
9 http://www.nuwehart.com/gemeenskap.htm
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INVIA8

NUWE HART STIGTING9
Die Nuwe Hart Stigting is ‘n inisiatief om nuwe
geloofsgemeenskappe te ondersteun deur ‘n bydrae te lewer deur
moraliteit (norme en waardes) in die Suid-Afrikaanse samelewing aan
te spreek. Hulle doel is om gelowiges op grondvlak bewus te maak
van die uitdagings om geloofwaardig en met integriteit op te tree.
Hulle strategie is om predikante en geloofsgemeenskappe te laat
inkoop in hierdie doel.

* foto’s geneem by 3rd Place, Hatfield, Pretoria

CMA10
Die CMA (Christian Motorcycle Association) het een doel: dit is om
uit te reik na die motorfietsryers, of bikers. Motorfietsryers word
soms geklassifiseer as moeilikheidmakers van klomp soorte. Die
CMA reik uit na hulle en probeer Jesus se liefde sigbaar maak in
hierdie konteks van motorfietsryers.
HUISKERKE / SELGROEPE
Die rede hoekom huiskerke en selgroepe onder dieselfde naam en
groep vermeld word is weens die feit dat beide van hierdie
geloofskappe behels dat mense by ‘n plek of huis bymekaarkom om
geestelik te groei as ‘n klein groep. Daar is talle selgroepe wat
onstaan deur en as deel van ‘n plaaslike kerk of geloofsgemeenskap
waar die gemeente die lidmate aanraai om so saam geestelik te
groei. Hulle word aangmoedig om mekaar hier pastoraal by te staan
en sterk verhoudings binne in hul gemeente te laat groei. Die
bestaanrede vir sodanige selgroepe is primêr om geestelik te groei
ten opsigte van toerusting en Bybelstudie. Baie van hierdie selgroepe
vorm uiteindelik so ‘n kardinale aspek in individue se geestelike
lewens, dat dit die rol van die plaaslike gemeenskap in hulle lewens
oorneem en vervul.
In dieselfde asem speel onafhanklike huiskerke ook ‘n soortgelye rol
in gelowiges se lewens. Die beweegrede agter die onstaan van
huiskerke kan wissel van “moeg vir die plaaslike gemeente,” tot ‘n
selgroep wat meer soos ‘n huiskerk begin funksioneer. Die groot
verskil tussen die huiskerk en die selgroepe is dat huiskerke die rol
van die plaaslike gemeente totaal en al vervang. Dus kleur hulle die
huiskerk se byeenkomste in deur sang, gebed, prediking en al die
ander aspekte van ‘n plaaslike gemeente se erediens (hier raak die
onderskeiding tog soms moeilik, want sekere selgroepe word ook in
die formaat ingekleur).
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http://www.cmasa.org.za/

IMPLIKASIES VIR DIE KERK
In vandag se digitale, postmoderne, post-christelike,
geglobaliseerde wêreld12 kan ons nie meer kerk of gelowig wees
reduseer tot blote lidmaatskap vir of by een gemeente nie. In die
moderne era is dit geglo en geleer deur ons ouers (die van ons wat
millennials is) dat ons goed moet doen op skool; direk daarna
universiteit toe moet gaan waar ons in een rigting studeer; so gou as
moontlik klaar studeer sodat ons kan instap in ‘n werk waar ons vir
die res van ons lewens in hierdie maatskapy werk. Hierdie roete
hoort grootliks tot die dag van gister. Ons leef vandag in ‘n era van
slashies13 (mense doen ‘n klomp verskillende deeltydse werke) en
Career Kaizan14 (‘n konstante verbetering in die lewe wat behels dat
mense ‘n klomp rigtings en grade gaan studeer om hulle lewens te
verbeter.) Dit gaan dus nie meer oor ‘n loopbaan in een enkele
maatskapy of rigting nie. Wat in vandag se era belangrik is, is
lewenskwaliteit. Mense sal makliker van werk en loopbaan verander
met ‘n beter lewenskwaliteit in gedagte. Hierdie verandering is
weens die nuwe digitale era wat gekenmerk is deur nuwe
verhoudings en konneksies.
Dit behels dat gelowiges vandag nie as lidmaat aansluit by een kerk
of plaaslike gemeente en dan doen ons alles by hierdie gemeente (in
die sin van ‘n eenstop-geestelike diens) nie. Dit behels dat mense
wat kerk bywoon op Sondag in die NG kerk, ook betrokke is op
Saterdae by 'n uitreik saam die CMA. Daar word dan ook Bybelskool
bygewoon deur die week by 'n ander geloofskap. ‘n Gevolg van
hierdie tendens van geloofskappe is dat mense wel betrokke raak by
entiteite waarmee hulle saamstem en resoneer. Gelowiges sal nie by
geloofskappe betrokke raak indien hulle nie saamstem met hoe die
gemeente met hulle begroting omgaan nie. Hulle sal miskien die
eredienste bywoon want hulle resoneer met die woordverkondiging,
maar dit beteken nie hulle gaan aansluit as lidmaat en daar word van
hulle verwag dat hulle moet deel word van die Bybelstudie groepe

ens nie. Hulle sal eerder by ‘n ander geloofskap deel word van
hulle Bybelskool waar hulle meer resoneer daarmee.
Sommige van die geestelike leiers wat ‘n geloofskap begin het,
het ‘n bedieningsleemte gesien wat die institusionele gemeente
nie raaksien of aan werk nie. Hierdie geestelike leier word dan nie
die kans gebied om ondersteun te word deur die institusionele
kerk nie en dan sal hulle ‘makliker’ ‘n geloofskap op die been
bring waar hierdie leemte aangeraak word. Dit kan wees van om
meer kunstige mense deel te maak van die geloofskap, tot om ‘n
plek te skep waar die geloofskap so ingerig word dat hulle
aangemoedig word om vrae te vra en met mekaar te gesels oor
twyfelende geloofskwessies.
Verder kan die beweegredes agter die ontstaan van ‘n geloofskap
wees dat die persoon moeg is vir die reëls en regulasies van die
institusionele kerk waar die gevoel soms geskep is dat hierdie
reëls en regulasies die uitbreiding en manifestasie van die
Koninkryk wil inperk om volgens hulle vereistes te werk. Dus fokus
sekere van hierdie geloofskappe op die primêre uitbreiding van
die Koninkryk, sonder die inperking van menslike reël en
kommisies en regulasies nie. So vloei dit ook uit dat van hierdie
geloofskape groei en impak meet deur die bewuswording van die
gemeenskap waarin hulself vind, die impak van die geloofskap
begin raaksien en erken. Dat die geloofskap ‘n ware verskil begin
maak in die gemeenskap.
Indien ons kyk na die dag tot dag ontstaan en bestaan van hierdie
geloofskappe dan is die meerderheid van hulle nie gebonde aan
geboue, strukture, ampte, formuliere, geskrifte, gesange, vaste
samekoms tye, vaste samekoms plekke, leraar, ‘band’ nie. Die

Kyk na die boek van Nelus Niemandt, 2007, Nuwe Drome vir Nuwe Werklikhede: Geloofgemeenskappe in Pas met ‘n Postmoderne Wêreld.
Dankie Dion Chang, The Future of Work. Fluxtrends briefing van 18 April 2012 te Melrose Arch, Johannesburg.
14 Dankie Dion Chang, The Future of Work. Fluxtrends briefing van 18 April 2012 te Melrose Arch, Johannesburg.
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13

rede agter hierdie is dat hulle hulle bestaan en menswees vind in wie
hulle is in God en wat hulle leer in die Bybel. Dus definieër die
kerkgebou en die strukture nie die geloofskap nie, maar wie hulle as
gemeenskap is in Christus. Geloofskappe sien dat sekere
tradisionele kerke almal probeer gelukkig en tevrede stel. Dus is daar
‘n Bybelstudie vir die tieners, vir die jong werkendes, vir die gesinne
met laerskool kinders, met die hoërskool kinders en seniors,
kinderkerk, tienerkerk, seniorkerk ens. Hierdie geloofskappe besef
dat God hulle geroep het om God se wil uit te leef deur die mense in
die geloofskap toe te rus om kerk te gaan wees deur die week
wanneer hulle uit die kerkgebou uitstap. Dus is dit nie ‘n gebruiker
mentaliteit wat geskep is waar almal kan kry wat hulle verwag en wil
hê nie. Hulle is daar met een doel en een doel alleen.
Daar is 'n doel met geloofskappe, en die plaaslike kerke moet dit nie
as kompetisie of as ‘n bedreiging sien nie.
Ons beweeg al hoe meer in ‘n wêreld in waar ons gefragmenteerd
lewe. Dit behels dat ons nie by een instituut of gemeente inskakel en
ons totale geloofslewe daar uitleef nie. Die institusionele kerk moet
hierdie geloofskappe nie as ‘n bedreiging sien nie.
Dit is 'n bykomende, unieke manier hoe die kerk die lidmate bedien
en geestelik opvoed, en die uitbreiding van Koninkryk van God moet
altyd die doel wees van elke plaaslike gemeente en geloofskap se
bestaan en uitlewing. Ons as geestelike leiers moet altyd onthou dat
God ons elkeen geroep het om die Koninkryk van God uit te brei. So
doen die NG Kerk in jou gemeenskap en die geloofskap in jou
gemeenskap dit beide ewe goed. Elkeen doen dit met ‘n klem op
iets anders.
Ons moet dit net altyd in gedagte hou en begin arms vat oor
strukture en kommissies om in hierdie primêre doel te volhard.

LAASTE VRAE EN OPMERKINGS
Wanneer mens agterkom dat informele geloofsgemeenskappe en
gestrulktureerde gemeentes skouer aan skouer werk in die
koninkryk, dan raak dit heelwat makliker om areas te onderskei waar
die verskillende inkarnasies van kerkwees bymekaar kan leer.
Hier is ‘n paar stellings oor die menswees van die deursnit individu,
wie eerder sal inskakel by ‘n versameling informele
geloofsgemeenskappe as by ‘n gestruktureerde gemeente:
1. Ek verkies om self ‘n versameling van geloofservarings saam
te stel, eerder as om by een spesifieke plek in te skakel.
2. Ek verkies om my geloofservarings te sorteer rondom my
leefwêreld en die dinge waarin ek geïnteresseerd is.
3. Ek verkies om my geloofservaringe te deel saam met mense
wat my persoonlikheid, talente en lewensfase deel.
4. Ek wil nie my geloofservaringe beperk tot slegs een dag, of
selfs tot een spesifieke dag van die week nie.
5. Ek wil my geloof kan bespreek, ervaar en uitleef op elke vlak
van my menswees.
Gegewe die bostaande stellings, is daar ‘n paar daadwerklike vrae
wat enige gestruktureerde gemeente kan vra, ten einde die tendens
van informele geloofsgemeenskappe te inkorporeer in hulle
bestaande bedieninge:
1. Watter informele geloofsgemeenskappe bestaan reeds binne
ons invloedsfeer, en hoe kan ons dit ondersteun en uitbou?
2. In ons gemeenskap, watter belangstellings en talente toring
bo die ander uit, wat die grondslag kan vorm vir ‘n moontlike
toekomstige geloofsgemeenskap?
3. Hoe kan ons lidmate en lede van ons gemeenskap
aanmoedig om in te skakel by sekere geloofsgemeenskappe,
sonder om te verwag dat hulle orals moet inskakel?
4. Hoe kan ons nuwe, informele geloofsgemeenskappe
kataliseer, sonder smorende beheersmaatreêls?
5. Waar kan ons al die stories en getuienisse van gevestigde
informele geloofsgemeenskappe versamel en oorvertel?

MEER OOR EKERK NAVORSING
Ekerk het ten doel om leiers van kerke, nie-winsgewende organisasies en besighede te help om 'n groter impak in die koninkryk te maak. Deur
middel van navorsing, opnames, publikasies en seminare, fasiliteer ons leer- en ervaringsgeleenthede waar leiers versigtig kan luister na die
wêreld waarin hulle leef, vinnig kan leer hoe om hulle impak te vergroot, en uiteindelik hulleself en hulle organisasies kan begelei om voluit te
leef.
Om deel te word hiervan kan jy:
1.
2.
3.
4.
5.

Meer gaan lees op die ekerk webblad.
Inskryf op die maandelikse ekerk navorsing nuusbrief.
Die nuutste tendens verslae gratis aflaai.
Registreer vir ons volgende leergeleenthied saam met David Kinnaman.
Deelneem aan ons meningsopname vir hierdie maand.

As jy meer betrokke wil raak, of as jy enige vrae of voorstelle het, kan jy direk vir Mynhardt kontak by mynhardt@ekerk.org, of by
082.853.6483.
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