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INLEIDING

Selfoon en internet tegnologie het die wêreld op loop
geneem soos nog nooit voorheen nie. Daar is amper
nie ‘n sfeer van die lewe, hetsy in kuns, kultuur,
besigheid of elders, wat nie deur die rippel effek van
selfone en hulle aanhangsels beïnvloed word nie.

Omdat ons in ‘n geïntegreerde samelewing leef, waar
alles verbind is met mekaar, is dit dan net so belangrik
dat ons ook vir ‘n wyle stilsit, en dink oor hoe hierdie
massiewe tegnologiese en kulturele skuiwe ons
gemeenskap, ons land, die wêreld en dan ook die kerk
impakteer.
Geskiedenis wys ons dat elke keer as daar ‘n tegnologiese
sprong in die wêreld plaasvind, dt dit nie net die berging en
bekombaarheid van inligting beïnvloed nie, maar dat daar ook
groot veranderinge is in hoe mag en outoriteit versprei word.
Dink maar aan die invloed wat Gutenberg se drukpers op die
Roomse kerk se alleenreg op die Bybel gehad het.
Deesdae is die Bybel nie net in druk nie, dis elektronies
beskikbaar in jou sak! In elke vertaling moontlik, met
verduidelikings, en Bybelstudies, en dis als gratis.
Dis maar net een manier hoe die rewolusie van mobiele
tegnologie ons samelewing vorm.

DIE PLAASLIKE
INTERNET SITUASIE
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Ons sien dat internet toeganklikheid in Suid-Afrika besig is om
drasties toe te neem. Bandwydte en konneksies is meer
geredelik beskikbaar, en goedkoper as ooit.
Die Suid-Afrikaanse internet bevolking groei gemiddeld teen
25% per jaar, en dit neem elke jaar toe. Plaaslike internet
gebruikers was 6.8 miljoen in 2010, 8.5 miljoen teen 2011, en
ons vermoed dat ons die 10 miljoen grens sal oortref teen die
einde van 2012.
Van die totale Suid-Afrikaanse populasie, is omtrent 20%
bedrewe op die internet, waarvan 7.9 miljoen gebruikers die
internet op hulle selfone gebruik. 2.48 van daardie gebruikers
het geen toegang tot ‘n laptop of ander rekenaar nie.
Bandwydte van die buiteland na Suid-Afrika was gemeet op
2.69 terabytes per sekonde (Tbps) teen die einde van 2011.
Aan die einde van 2012 behoort die invloeiende spoed van data
11.9 Tbps te wees, en daardie kapasiteit sal na verwagting
weer verdubbel teen die einde van 2013.
Ons sien dat van alle aanlyn selfoon bestemmings, Facebook
by verre die gewildste een is. Van alle plaaslike mobiele
webdata in 2011, het Facebook 38% opgeraap, Whatsapp 26%,

Mixit 23% en Blackberry Messenger 17%. Twitter was vyfde
in die ry met ‘n skamele 12%.
Wanner dit by die ekonomiese sy van sake kom, sien ons dat
internet tansaksies tans 2% bydra tot die totale bruto
binnelandse produksie [BBP].2 Dit styg tans teen 0.2% per
jaar, en sal 2.5% bydra teen die jaar 2016. Totale internet
verwante uitgawes [wat koop en verkoop, infrastrukture en
toegang insluit] het die afgelope finansiêle jaar R59 biljoen
beloop!
Die navorsing toon ook dat 150,000 klein tot medium
besighede totaal en al afhanklik is van die internet vir hulle
finaniële welstand. Hierdie besighede verteenwoordig 156
miljoen werksgeleenthede.
Van alle selfoon en mobiele data gebruikers, skakel omtrent
die helfte by die Vodacom netwerk in, terwyl 35% by MTN, en
14% by CellC inskakel.3
Dis dan laastens ook interessant om waar te neem dat van
alle Vodacom kliënte, slegs 4% van selfoon kontrakte gebruik
maak, terwyl ‘n verstommende 96% kliënte van pay-as-yougo pakkette gebruik maak.4
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Data afkomstig van World Wide Worx | http://www.worldwideworx.com
http://www.internetmatters.co.za
3 http://mybroadband.co.za/news/cellular/53101-surprising-mxit-user-statistics.html
4 http://vodacom.digitalmag.co.za/issue/9/#3/2
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INTERNASIONALE
TEGNOLOGIESE
NEIGINGS
Wanneer ons na die globale situasie kyk, dan besef ons, wat
tegnologie en die toekoms daarvan aanbetref, dat Afrika
haarself op ‘n baie interessante plek bevind.
Saam met die twee ander hoof ontwikkelende kontinente, Asië
en Indië, is Afrika aan die voorpunt in die wêreld wat mobiele
tegnologie verbruik aanbetref.
Die gemiddelde persentasie data wat vanaf mobiele apparate
soos selfone en tablet rekenaars bygekom word, tel op tot by
die 10% van alle wêreldwye data verbruik. Van die kontinente
is Asië eerste op die lys van mobiele data met 17.85% [192%
toename sedert 2010], tweede is Afrika met 14.85% [155%
toename sedert 2010]. Wat mobiele data verbruik aanbetref,
stof ons die ontwikkelde kontinente soos Noord-Amerika en
Europa by verre uit.5
Gevoglik is Afrika dan eerstens ‘n mobiel-gesentreerde internet
gemeenskap, met gemiddeld 92 selfone teenwoordig vir elke
enkele rekenaar.6
Wat besigheid aanbetref, verdubbel elektroniese transaksies in
massa jaarliks, as gevolg van ‘n 100% per jaar groei syfer.
Hierdie kan vergelyk word met Latyns-Amerika se 50%, en
Indië en Sjina met 30%.7

In al die lande waar daar ‘n hoë persentasie mobiele internet
verkeer gelys word, is die mees populêrste apparaat om die
internet mee by te kom oorwegend Nokia se Symbian
bestuurstelsel.
Ook die internet reus Facebook sien hierdie neigings raak, toe
die maatskappy agtergekom het dat gebruikers gemiddeld 441
minute per maand op die mobiele weergawes van die blad
spandeer, in vergelyking met 391 minute per gebruiker per
maand op die volgrootte webblad.8
Die projeksies gemaak deur Microsoft voorspel dat selfone en
tablet rekenaars se internet verbruik wêreldwyd die’s van
gewone rekenaars sal oorskry teen die jaar 2014.9 Adobe Digital
Index dui ook aan dat tablet internet verbruik dié van selfone sal
verby skiet teen die jaar 2013.10 Die implikasie is dat oor twee
jaar van nou af, selfone en tablet rekenaars die hoof manier sal
wees hoe mense by die internet uitkom.
Die vraag is dan, hoe stuktureer ons ons inligting,
gemeenskappe en kommunikasie, sodat ons nie mobiele
gebruikers akkomodeer nie, maar eerder prioritiseer, bo rekenaar
gebruikers?

5

http://royal.pingdom.com/2010/11/23/mobile-web-usage-highest-in-asia-and-africa/
http://businesstech.co.za/news/it-services/14736/africa-the-mobile-centric-society/
7 Volgens KK Park, CEO van Samsung SA: http://vodacom.digitalmag.co.za/issue/9/#3/1
8 http://techcrunch.com/2012/05/11/time-spent-on-facebook-mobile/
9 http://liesdamnedliesstatistics.com/2012/05/stats-that-show-why-you-need-a-mobilefirst-approach-now.html
10 http://memeburn.com/2012/05/web-traffic-from-tablets-to-beat-smartphones-by-2013report/
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‘N SELFOON
VANDAG IS NIE NET
MEER ‘N SELFOON
NIE
Vandag bied die nederige selfoon jou byna alles wat hierdie
toestelle en dienste jou in die verlede gebied het. En hy pas
in jou sak...
‘n Verdere wonderwerk is dat jy toegang het tot al die
inligting in die hele wêreld as jou selfoon internet toegang
bied.
Vandag se wêreld is boonop al so gewoond aan die
snelgroeiende pas van tegnologie dat daar teleurstelling was
toe die iPhone 5 onlangs bekendgestel is. Mense het gesê
dit is sekerlik die beste foon wat Apple nog bekendgestel
het, maar tog terselfdertyd effe vervelig.
Dit som die wêreldwye tendense in tegnologie nogal goed
op. As die nuutste, beste toestel bekendgestel word is daar
diegene wat meer verwag het! Mense wil meer en meer,
vinniger en vinniger hê. En somtyds rek verwagtinge die
grense van wat moontlik is...

Wêreldwyd is die aantal selfoon kontrakte reeds 5 keer meer
as landlyn kontrakte. (http://mobithinking.com/mobilemarketing-tools/latest-mobile-stats/)
In ontwikkelde lande is daar 20% meer selfone as mense. Dit
wil sê, soveel as 20% van mense het meer as een selfoon.
Die ontwikkelende wêreld is darem nie te ver agter nie... Byna
80% van mense het reeds ‘n selfoon.
Mense gebruik hulle selfone vir verskeie dinge.
In Europa en die VSA gebruik bykans die helfte van selfoon
eienaars die internet. Dit is om iets op die web te soek, te lees,
te besoek of te deel, of om ‘n app af te laai of toegang te gee
tot aanlyn data.
Meer as die helfte van selfoon eienaars gebruik hulle selfone
om fotos te neem. Rofweg ‘n kwart van selfoon eienaars
gebruik sosiale netwerk dienste via hulle selfone.
En hierdie syfers is almal aan die groei. Binnekort gaan die
netwerke nog vinniger wees, die aantal "smartphone" eienaars
nog meer, en die funksies van fone nog beter en vinniger.
Dit is tyd dat ons die tendense in die selfoon en tablet rekenaar
markte begin raaksien. Die wêreld raak mobiel, en die kerk
moet daarby aanpas as ons ons boodskap en leefstyl relevant
wil hou.

MOBIELE SUIDAFRIKA
Volgens Wikipedia is die aantal selfone in Suid Afrika ook
reeds meer as die aantal mense.
Ons bly in ‘n land waar die waarde wat die internet en
toegang tot informasie en ander mense bied, werklik
raakgesien word. Dit is egter nie vir almal beskore om
internet toegang op ‘n rekenaar by die huis te hê nie.
Vir die rede is mense in Suid Afrika (en ook die res van
Afrika soos wat Toby Shapskack skryf — http://
www.cnn.com/2012/10/04/tech/mobile/africa-mobileopinion/index.html?c=&page=3) se internet toegang en
gebruik baie meer “mobiel”. Die selfoon is die antwoord.
Suid Afrika is derde op die lys van lande vir die aantal
mense wat die mobiele web gebruik wat nooit by ‘n gewone
rekenaar toegang tot die internet het nie (http://
mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobilestats/b#mobile-only).
Ghana, Kenia en Nigerië is die ander lande van Afrika wat
die top tien maak.
Dit beteken dat meeste mense in Suid Afrika se eerste
ervaring met die internet op ‘n twee-duim selfoon skermpie
is, alles in teks, en bes moontlik in swart en wit.
Maar mense in Suid Afrika gebruik gedurig hulle selfone om
op Google te soek. Was jy al oorsee sonder data roaming?

Onthou jy nog hoeveel keer jy jou selfoon uitgehaal het om iets
op Google na te gaan? En dat jy dan maar gedwee jou selfoon
moes terugsit as jy besef het jy het nie toegang tot die internet
nie?
25% van die aantal soeke deur Suid Afrikaners op Google is
van ‘n selfoon af. Die syfer styg na 65% oor naweke.
Ander dienste wat baie populêr is onder Suid Afrikaners en
heeltemal toeganklik is vanaf selfone, is sosiale netwerke soos
Facebook, Twitter, Instagram, en Pinterest. Ook boodskap
dienste soos die BlackBerry Messenger en WhatsApp.
Mense praat heeldag met mekaar op hulle selfone. Almal is in
kontak met hulle groepie vriende.
En dan begin ons nie eers praat van mobiele toegang tot epos
nie.
So ‘n paar jaar terug sou dit as baie ongeskik beskou word as
iemand heeltyd in ‘n gesprek op haar selfoon besig was.
Vandag is dit so algemeen dat mense dit amper al begin
aanvaar het.
Selfone laat mense in kontak voel. Dit help hulle om deel te
wees van die aksie...
Afrika is selfs voor die VSA as dit kom by mobiele e-commerce.
Die M-PESA groep het 9 miljoen mense in Kenia opgeteken met
hulle “virtual wallet” diens.
Die toename van selfone en tablette met groter skerms, het ook
video dienste soos YouTube of Vimeo se mobiele gebruik skerp
laat toeneem onlangs.

WAT IS VAN DIE
GEVOLGE VIR
NAVOLGERS VAN
JESUS?
Jy kan nou jou Bybel op jou selfoon lees!
Is dit egter genoeg dat jy nou jou Bybel op jou selfoon kan
lees? Is dit werklik van soveel waarde? Sekerlik, maar hopelik
is daar dieper gevolge van hierdie tendense.
Is dit genoeg dat jy nou baie makliker jou vriende en selfs die
wat jy as ateïste of “outsiders” beskou kan "spam" met heilige
sê-goed of die een Bybelvers na die ander?
Dat jy nou goed kan kwytraak teenoor ander mense sonder om
hulle in die gesig te hoef te kyk terwyl jy dit doen?
Daar is iets meer nodig. 'n Stuk integriteit en wysheid. Daar is
‘n omhelsing van die wêreld en sy nuwe tegnologie nodig,
maar op 'n manier wat Jesus gelukkig maak.
Daar is niks wat ons daaraan kan doen nie. Mense gaan meer
gekonnekteer lewe, baie meer van hulle lewens met mekaar

deel oor sosiale netwerke, en baie meer "in touch" wees met
wat aangaan in die wêreld.
Vir jou as Christen beteken dit dat jou lewe en die storie wat jy
vertel baie verder gesien kan word. Jy kan van enige plek in die
wêreld jou gedagtes, fotos, of ervaringe deel. En die mense wie
jou volg op Facebook of Twitter, of wie jou kontakte is op ‘n
diens soos WhatsApp, is onmiddellik bewus van wat in jou lewe
aangaan.
Mense hoor deesdae op Twitter, op hulle selfone, van die wêreld
se grootste nuus.
Waar was ek toe die Twin Towers geval het in 2001? In my ouers
se huis besig om te studeer.
Waar was ek toe ek in 2009 gehoor het Michael Jackson is
oorlede? Besig op my selfoon, laat een aand op Twitter.
Die wêreld het verander. En daar is gevolge vir ons elkeen se
dag-tot-dag bestaan. Kan jy steeds Jesus volg, en ander mense
aanmoedig om dieselfde te doen, deur tegnologie en die
tendense daarin ten volle te omhels? Kan jy dit op ‘n smaakvolle
wyse doen, sonder om aanstoot te gee?
Dit is jou unieke uitdaging in hierdie nuwe wêreld.

IMPLIKASIES EN
TOEPASSINGS VIR
DIE KERK
Ons leef vandag in ‘n digitale era. Die meerderheid van ons het
‘n selfoon of tablet rekenaar in ons handpalms en dit maak die
moontlikheid vir konneksies aan die internet en met mekaar
aansienlik makliker. Dit beïnvloed dinge soos die media,
kommunikasie, en deesdae selfs onderlinge verhoudings
tussen mense.
Die digitale era is gekenmerk deur verhoudings wat binne in ‘n
vinnige-pas wêreld teenwoordig is, inter-konneksies tussen en
met alles in die wêreld, samesmelting en samewerking tussen
meer mense oor meer platforms, ‘n wêreld van onmiddellikheid
en natuurlik ‘n wêreld van onverwagtheid. So het die manier
van inligting stoor ook verander deur die uitkontrakteer na ons
rekenaars toe. Dit behels ook dat tegnologie in hierdie digitale
era biologies verandering teweeg bring. Ons as gebruikers van
tegnologie en gekonnekteerde mense begin anders dink en
optree deurdat ons nuwe sinapse begin ontwikkel en onderhou
in ons brein. Dit word gesien in ons gesig-tot-gesig
verhoudings. Tegnologie bring ook so ekologiese verandering
na vore wat behels dat die omarming van tegnologie die
wêreld waarin ons leef verander, maar ook so verander die
wêreld die nuwe tegnologie. Soos alreeds gesien kan word
bring hierdie digitale era ook kompleksiteit na vore.

Ons leef dus in ‘n konstante veranderende wêreld. Die wêreld
lyk vandag anders as 10 jaar terug, dan nie eers gepraat van
60 jaar terug nie. Daar kan, en moet dan gevra word of ons
tegnologie moet omarm of wegstoot? Moet ons wegskram
van die nuwe verandering in die wêreld of moet ons dit
probeer verstaan en vra hoe ons dit as
opbouend in plaas van ‘n produk
gedrewe en afbrekend kan
gebruik?
Selfoon tegnologie is die
vervoermiddel vir die
nuwe era van digitaliteit.
Daar kan dus nie gekyk
word na selfoon en
mobiele tegnologie
sonder om die dieper
vraag te vra van wat die
impak van die digitale
era op die kerk is nie.

Selfoon
tegnologie
is die
vervoermiddel
vir die nuwe
era van
digitaliteit.

Dit is belangrik om die mobiele tegnologie waaruit die
digitale era bestaan nie te sien as plek waar daar inligting
verkry word nie, maar gesien word as ‘n sosiale spasie waar
daar menslike interaksie plaasvind. Die digitale era word
gekenmerk deur verhoudings en samewerkings. Staan die
mense nie soms in beter verhoudings op die internet via
Facebook en Twitter as in die kerk nie? David Kinnaman
skryf in sy boek You Lost Me dat die jonger generasie ‘n
gaping sien tussen die institutionele kerk en hulle
persoonlike uitleef van geloof. Daar is meer spesefiek drie
punte wat belangrik is: Verhoudings, roeping en wysheid.
Baie jong mense voel dat ouer volwassenes hul onsekerheid
en bekommernisse, 'n voorvereiste vir mentorskap en
vriendskappe nie verstaan nie. Dus voel hulle daar is ‘n
gaping tussen die institutionele kerk en hulle verwagting en
behoefte aan ware, diep verhoudings.
Hoe kan ons ware, diep, nie aangeplakte verhoudings
bou in die kerk, waar ouer, wyser mense mentors kan
wees vir die jonger generasie?
Vir die kerk behels dit dat mense in hierdie digitale era God
anders sien, ervaar en oor Hom dink. Nicholas Carr, outeur
van The Shallows: What The Internet Is Doing To Our Brains,
wys in sy navorsing die veranderings wat ons breine
ondergaan as gevolg van die digitale era. Mense wat gereeld
met die internet gekonnekteer is, word maklker geiriteerd
omdat ons brein gevoed wil word soos die internet dit doen.
Dit behels dat ons moeiliker konsentreer om langer, meer
ingewikkelde tekste te lees. Ons brein is besig om gevorm te
word in die lyn van die altyd-gekonnekteerde internet. Carr
verduidelik verder dat ons geleer word deur die internet om

te “multitask”. Die gebruik van “hyperlinks” wat ons op die
internet sien, leer ons om te stop met lees en direk na die
“hyperlink” toe te gaan en dan daar verder te lees. Dit trek ons
deur na ons alledaagse lewe toe. Anita Li wys vir ons dat mense
wat gekonnekteer is aan die internet geonderbreuk word elke
10,5 minute waar dit ongeveer 23 minute neem om weer terug te
kom in die lyn van denke waarmee jy onderbreuk was. Sy sê
verder dat dit ongeveer 30% langer neem om ‘n eenvoudige taak
te doen as dit gedoen word deur “multitasking” as wat dit sou
neem om dit ongeonderbreuke te doen.
Hoe sal die mense vandag dan oor God dink en Hom ervaar?
Miskien moet die eredienste so ingerug word dat daar elke 10,5
minute ‘n nuwe liturgiese element na vore kom in die erediens.
Hierdie nuwe liturgiese elemente moet nie gesien of ingerug word
as ‘n ‘onderbreuking’ nie, maar moet die tema en boodskap van
die erediens ondersteun. Dis word die tema en boodskap
versterk.
Mense dink verder minder kognitief en meer emosioneel oor God.
Dit is nie verniet dat Facebook die grote van prente op hulle
mobiele platform drie keer vergroot het nie. Die vraag moet dan
gevra word wat dit beteken vir ons as gelowiges en kerk? Hoe
gaan ons met die Bybel om in hierdie emosionele kultuur? Moet
kerk nie anders lyk as 60 jaar terug omdat ons in ‘n digitale era is
nie? Hier is dit belangrik om te onderskei tussen die mense wat
minder kognitief dink, en die mense wat vir hulself dink. Wat
hiermee bedoel word is die feit dat die meerderheid wat Sondag
in die erediens sit, met ‘n selfoon in hulle hande sit wat
gekonnekteer is aan die internet. Wat behels dit vir ‘n preek? Die
mense wil nie soetsappige en vroom woordbediening ontvang in
die erediens nie. Hulle kan dadelik op die internet gaan soek vir

die waarheid in jou boodskap, waar hulle ook op die internet
baie gemaklik ‘n beter preek kan kry as wat jy ooit kan
preek. Dus moet ons tog dieper, inteligente, verhoudings
gedrewe preke preek sodat ons die mense kognitief kan
uitdaag. Die mense moet uit die erediens uitstap en hulle
breine moes gewerk het tydens die erediens.
So ook is dit imperatief dat die mense die boodskap kan
deel maak van hulle lewens. Mense se selfoon is ‘n
verlengstuk van hulle hande. Hulle leef nie ‘n
gesegmenteerde lewe nie. Hulle sit nie Sondag ‘n ‘kerkhoed’ op en Maandag tot Vrydag ‘n ‘skool-hoed’ of ‘werkhoed’ nie. Hulle is holistiese mense. As hulle nie die
boodskap wat hulle Sondag in die erediens ontvang kan
toepas in hulle lewe nie, dan word daar ‘n gesegmenteerde
boodskap gepreek wat die mense vra om gesegmenteerd te
leef. In die digitale era werk dit nie so nie. Daar moet
gepreek word dat mense daadwerklik dit kan toepas in hulle
verhoudings gedrewe lewens.
Dit behels ook dat die digitale era veroorsaak dat daar ‘n
afplatting is van hierargie en outoriteit. Daar is meer en meer
skeptisisme vir outoriteit. Die selfoon tegnologie maak dit
makliker as ooit om jou eie platform te hê via Facebook,
Twitter, blogging wat beteken dat mense meer natuurlik
beweeg na samewerking waar ‘van-bo-af leierskap’
uitgewerk word. Dus moet daar gevra word wat die rol en
persoonlikehid van die kerkraad, ouderlinge, diakens en

predikante is? Indien die leierskap van die kerk se rol is om met
‘n ‘van-bo-af-leierskapstyl’ die gemeente te beheer, dan word
‘n hele selfoon generasie gemis.

Ons as gelowiges en kerk is
geroep om ons kultuur te help
transformeer om navolgers te
wees van Christus. Ons hoop en
vertrou dat die verslag jou
gehelp het om te begin dink hoe
hierdie taak sal lyk en gedoen
kan word in die digitale era.

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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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!

