Pastorale sorg aan beswaardes en ongeduldiges met die
oog op die opbou van die gemeente
PJ R o s s o u w
Abstract

Pastoral care for the objectors and the impatient: a church growth perspective
The aim of this article is to develop a pastoral theological perspective to a recent pastoral problem.
This problem is the growing polarization within churches (with the focus on the Dutch Reformed
Church) in South Africa today due to theological, church policy, social, economical and political
factors. These factors are outlined and analysed systematically. Special attention is paid to the
two poles - the objectors and the impatient. The "objector” is described as the church member
who experiences an increasing concern and impasse with the church regarding new directions
that are followed, and which are not correct according to his convictions and perceptions. The
"impatient" is described as a church member who experiences an Increasing impasse with the
church because according to him the church is not going far enough in concretizing the full
consequences of church policy (as spelled out in Church and Society for example). The nature,
symptoms and needs of both are examined and guidelines fora directed pastoral care are
proposed.

1.

Aannam es

Pastorale sorg aan beswaardes en ongeduldiges is 'n onden/verp w at op drie aan
names gebaseer is:
Die e e rste aannam e is die bestaan en identifiseerbaarheid van lidmate in die Ned.
Geref. Kerk waarvan som m ige as "beswaard" en ander as “ongeduldig" getipeer kan
w ord. Die tw e e d e aanname is dat die aard (en om vang) van die beswaardheid of
ongeduld sodanig is dat dit 'n teologiese besinning regverdig. Die d e rd e aannam e is
dat die saak w aaroor dit hier gaan, roep om 'n pastorale direktief, 'n pastorale strategie
w at vanuit die W oord 'n pynlike diep chirurgiese ingreep op die situasie maak, dit
analiseer en duidelike en prakties haalbare riglyne aan pastores deurgee vir sinduidende pastoraat in 'n tyd soos hierdie.
In die lig van hierdie aannam es w ord drie sake vervolgens aan die orde gestel:
(I) Daar word 'n voëlvlug gegee oor die omvang van toekom sscenarios w aarm ee ons
lidmate (ten regte of ten onregte, teen wil of dank) daagliks gekonfronteer word, (ii) In
die lig van die inhoud van die saak w aaroor dit vir beswaardes én ongeduldiges gaan,
word (vanuit 'n pastorale hoek) die vraag na die verhouding tussen kerk en politiek van
nader bekyk. (ill) Derdens word stilgestaan by die vraag na die toegespitste pastoraat
aan besw aardes en ongeduldiges.
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2.

T o e k o m s s c e n a rio ’s as k ris is b e le w in g s

Die huidige tydsgew rig word deur somm ige beskryf as 'n oorgangstyd, 'n tyd van
transform asie, oftewel “interregnum'', dit wil sê 'n tyd waarin die ou era byna verbygegaan het, m aardie nuwe nog nie ingetree het nie. Die woorde verandering, aanpassing,
onderhandeling, mag en magsdeling, partisie en integrasie, en "die nuwe Suid-Afrika” ,
is so algem een in gebruik dat mense dit nie eens meer hoor nie, verveeid, geirriteerd,
of (dalk hier en daar) opgewonde daaroor raak. Vanuit elke moontlike hoek word ons
daagliks hiermee gebom bardeer, gekonfronteer en geïndoktrineer.
En tog kan ons hierdie feit nie ignoreer nie. As lidmate Sondag in die kerkbanke sit of
as hulle ons M aandagaand op huisbesoek tuis ontvang, is hulle nie net lidmate van
die Ned. Geref. Kerk nie. Hulle vorm inderdaad dee! van die gesprek oor verandering
en aanpassing; die gesprek oor mag en magsdeling raak hulle lewens direk; hulle is
deel van die plan vir die “Nuwe Suid-Afrika". Dit wat die Ned. Geref. Kerk sê of nie sê
nie raak hulle lewens regstreeks; die standpunte van die kerk in Kerk en Sam elewing
raak hulle denke, gesindhede en daaglikse handel en wandel. Dit wat die leraar aan
hulle oordra, staan dus nie 'n m illim eter los van die daaglikse nuusgebeure nie.
Juis daarom is dit so belangrik dat ons ’n greep sal he op die dinge w at ’n invloed op
die denke, houdings, ervarings, standpunte en toekom svenwagtlngs van lidmate het.
Dit gaan nie in die eerste plek hier oor die waarheidsvraag of die verifikasie van sake
nie, m aar oor die omvang en boodskap van toekom sscenario's w aarm ee lidmate
daagliks gekonfronteer word. Vir 'n sinvolle pastorale strategie rakende dié ondenwerp,
is 'n duidelike greep op hierdie sake van die grootste belang. Eers as ons die krisis van
die lidmaat deeglik begryp, kan ons die lig van die Woord duidelik daarop laat val.
W at die om vang van die toekom sscenario's betref, kan drie breë kategorieë onderskei
word:

2.1

S osiaal-ekonom iese scen ario ’s

Lidm ate word daagliks met talle fasette van sosiaal-ekonom iese scenario's gekonfron
teer. Ek noem slegs ’n aantal fasette;
(i) Erich Leistner van die A frika-lnstituut w ys onlangs daarop dat die tyd toe gemeen
is dat Suid-Afrika 'n eerstewêreldland is, verby is. Hierdie visie w as deel van ons
denkraam w erk tenwyl die apartheidsboot nog veilig gevaar het. Toe kon die blankes
hulle nog as die ware Suid-Afrika sien, die swartes na tuislande uitskuif en vir hulle hier
aan die suidpunt van Afrika ’n stukkie eerstewêreld bou — huise, geboue, paaie,
gepaste infrastruktuur - en die swart probleem uit die oog (en uit die hart) verwyder.
Hy w ys daarop dat die tw eede fase in die sew entiger jare aangebreek het toe daar na
S uid-Afrika as ’n land met tw ee kom ponente verwys is: ’n eerste- en 'n derdew êreldkom ponent. Vandag praat ons van Suid-Afrika as 'n ontwikkelende land. Die voile
realiteit hiervan sal ons binnekort vol in die gesig tref. Die uitstel daarvan bied geen
opiossing nie - net so min as die wegskuif daarvan deur die aan die gang hou van
uitgediende stelsels. (ii) Suid-Afrika bevind hom op 'n broeiende kruitvat van rewolusie
(bale beweer dat die rewolusie 'n paar jaar gelede reeds voluit begin het). Op die
afgelope jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Akadem ie vir W etenskap en Kuns
is bew eer dat 38% van die arbeidsm ag van Suid-Afrika werkloos is. Dit is algemeen
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bekend dat werkloosheid en rewolusie hand aan hand gaan. (iii) Willie Breytenbach,
hoogleraar in Afrika-studies aan die Universiteit van Stellenbosch, wys daarop dat
Suid-Afrika uit en uit 'n derde-wêreldland is en dat blankes net nie die harde realiteite
daarvan kan (of wil?) insien nie. Hy voorsien 'n agteruitgang in gesondheidsdienste vir
die jare wat voorlê; baie groot geldelike bydraes vir ouers wat ondetw ys vir hul kinders
verlang (daar word tans van owerheidsweë steeds R4 vir elke wit kind se onderrig
bestee teenoor R1 vir elke anderkleurige kind). Hierdie verhouding sal w aarskynlik
dram aties verander. Swartes is nie meer hiermee gediend nie en cm hul misnoeë te
kenne te gee, is daar voortdurende stakings. Daar word bereken dat op enige gegewe
skooldag in die jaar m instens 200 000 leerlinge skole boikot. Ook die instandhouding
van byvoorbeeld paaie, strate en die posdiens sal nie meer wees wat dit was nie. (iv)
Die skrapping van die groepsgebiedewet sal die omvang van arm oede en ellende,
honger, roof en geweld op die voorstoepe van rustige blank Suid-Afrika laat verskyn.
(v) In Februarie 1990 publiseer die Toronto Star 'n om vattende navorsingsverslag
waarin dit aan die lig kom dat sanksies die gem iddelde wit Suit-Afrikaanse gesin die
afgelope 4 jaar R50 000 aan onnodige prysstygings, verhoging van lewensduurte en
verswakking van lewenspeil gekos het. (vi) Die tuim elende goudprys het blykbaar nog
lank nie sy laagste draai gem aak nie. 'n W êreldkonferensie oor goud einde Junie 1990
verwag 'n goudprys teen die middel van 1991 van tussen $190 en $250. Die impak
hiervan op die uiters kwesbare Suid-Afrikaanse ekonomie sal katastrofaal wees. (Die
inval van Irak in Koeweit het egter 'n merkbare invloed op die stabilisering van die
goudprys gehad). (vii) Selfs genl. Magnus Malan het onlangs beweer: w at verby is, is
verby - ons durf nie enige tyd daarop mors nie. Die toekom s kom soos 'n sneltrein op
ons af... (viii) In Julie 1990 maak die minister van Onderwys bekend dat slegs één
enkele onderw ysliggaam in d ie vooruitsig gestel word, (ix) Die gesprek oor die behoud
van A frikaans as amptelike taal word meestal in groot pessim ism e gevoer. Floors van
Jaarsveld bew eer dat onder veilige beskutting die voortbestaan van 'n A frikaner-identiteit en -kultuur nooit 'n ernstige probleem was nie. Met die ontm anteling van 'n
tradisionele Afrikanerstaat sal die Afrikaanse taal en kultuur moet klaarkom sonder die
beskerm ing van 'n eie staatsbestel. Die A frikanerkultuur sal 'n subkultuur binne die
gebied van 'n m eerderheidstaat wees met al die risiko’s wat dit inhou. (x) In die
onlangsverskene voorwoord tot Shell Suid-Afrika se jaarverslag w ys die Uitvoerende
Voorsitter, John Kilroe, daarop dat Swartm ense vir meer as drie eeue lank met die
geweld van onderdrukking, onhoudbare ongeregtigheid en die lelike las van diskrim inasie moes saamleef. Die versoeking moet nou groot w ees om hulle verbittering met
ooreenstem m ende geweld te wreek.
Dit is derhalwe vir baie 'n verwarrende, ontstellende, vreesaanjaende en ongem aklike
tyd waarin ons nou leef. Die nagm errievraag word daarom al hoe brandender - gaan
Suid-Afrika verder ontwikkel of in 'n chaos verval?
Met hierdie en baie ander sosiaal-ekonom iese toekom sm oontlikhede word ook ons
lidmate daagliks gekonfronteer. Hierdie dinge krap mense om. Die liefdesgebod word
im m ers Sondag na Sondag voorgehou. Is daar w erklik 'n goeie rede/verklaring vir alles
of het ons die begrippe “W esterse beskawing" aan “C hristelikheid" gelyk gestel? Het
ons ’n ideologiese m uurgebou tussen ons eie beskerm ing en ons selfbehoud aan die
een kant en die bybelse eis van die "bo-kleed" en die "onderkleed" aan die ander? Dit
is van die etiese vrae w at in die huidige tyd lei tot besw are of ongeduld - veral as die
kerk/predikante (nie) die lig van die W oord op hierdie sake laat val (nie).
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2.2 P o litie s -s ta a tk u n d ig e s c e n a rio ’s
Ook op polities-staatkundige vlak word lidmate daagliks met toekom svooruitsigte
gekonfronteer. Ek noem slegs enkeles:
Lidmate word daagliks gekonfronteer met onderhandelingspolitiek. 'n LP skryf in Junie
'90 dat dit nou algem een aanvaar word dat die huidige grondwet met sy driekam erparlem ent binne die volgende paar jaar met iets anders vervang gaan word. Die
doodvonnis oor die stelsel is gevel, maar die teregstelling lê nog voor. Hy skryf dat dit
'n LP in die parlem ent nogal 'n eienaardige gevoel van onsekerheid gee. Die werksaam hede van die afgelope sessie kan beskryf word as die adm inistrasie van die
apartheidsboedel... Hy beweer dat die land se politieke toekom s al meer buite die
parlem ent bepaal word.
Rondom bew apening is daar talle verontrustende tekens: die diefstal van militêre
w apentuig; die opkom s van “boerekom m ando's"; die onthulling van getuienis van 'n
beplande “regse” staatsgreep; die erkenning van 'n regse groep dat hy verantw oordelik
is vir die bom ontploffing in Johannesburg in Julie 1990 w aarin mense gedood en baie
beseer is, én die belofte van meer aanvalle. Dit alles vertel die verhaal van mense w at
tot die uiterste toe in verset kom. Van hierdie mense is dalk Ned. Geref. lidmate. Baie
ander lidmate spreek hul openlike steun uit vir hierdie tipe optredes. Midde-in hierdie
krisis staan die predikant en w onder oor sy gerigte pastorale optrede.
Al hoe meer klem val op groot byeenkomste w aar getalle belangrik is. Een van die
mees sim boliese was die drie byeenkom ste op 26 Mei 1990: met die terugkeer van die
S taatspresident van sy buitelandse besoek: 'n groot heldeontvangs by die lughawe
Jan Smuts; 'n volksaam trek van regses by die Voortrekkerm onum ent en 'n baie groot
saam trek van ANC-gesindes te Alexandra. Dr HC Marais van die RGN wys daarop dat
dit in politiek oor mag gaan en in politieke stelsels is ondersteunersgetalle 'n belangrike
vorm van mag. Belangegroeperinge word al hoe meer kritiek. Die kerk spring hierdie
toutrekkery nie vry nie.
Onderhandeling met die “vyand", soos baie die ANC noem, is aan die orde van die
dag. Daar word selfs openlik gepraat van 'n proses van m edebesluitnem ing oor
belangrike sake (wat in 'n sekere sin reeds aan die gang is). Vir baie lidmate skep dit
'n wesenlike probleem.
Die moontlike bestaan van m oordbendes (Harm s-kom m issie van O ndersoek) is vir
baie lidmate ’n eties ontsteliende saak.
In Junie (1990) stel Willem de Klerk, hoogleraar in Politieke K om m unikasiekunde van
die RAU, die volgende verwagte politieke scenario vir die volgende 42 maande:
Die eerste stap was die suksesvolle ontm oeting tussen die regering en die ANC, die
buitelandse toer van die Staatspresident en die pogings tot versoening tussen Inkatha
en die ANC in Natal. Teen die middel van 1991 sal die agenda v irfo rm e le onderhan
deling tussen die regering, die ANC en ander politieke partye w aarskynlik vasgestel
w ees. Die derde stap sal die gevolg van die sam esprekings w ees: 'n sterk Swart
verteenwoordiging in die kabinet (w aarskynlik teen die begin van 1992). Die vierde
stap sal die inwerkingstelling van die Nuwe G rondwet w ees (gedurende 1993). Die
vyfde stap sal 'n een-m ens-een-stem -referendum wees (begin van 1994).
Bogenoem de is enkele van die polities-staatkundige toekom svooruitsigte w at voorgehou word. Dit lei tot talle vrae waarvoor sinvolle, gerigte pastorale begeleiding te midde
van hulle beswaardheid of ongeduld nodig is.
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2.3 K e rk lik e s c e n a rio ’s
Laastens is daar kerklike scenario’s wat lei tot krisisbelewings by lidmate. Die Ned.
Geref. Kerk beleef tans 'n identiteitsoeke soos selde tevore in sy geskiedenis. In 'n
a n a lis e o o rd ié s a a k in Die Kerkbode (15 Junie 1990) het ek venwys n a sa ke vanuit die
kerk en sake buite die kerk wat tot hierdie identiteitsoeke gelei het:

2.3.1

Sake vanuit die kerk

Binne die kerk kan daar ten minste vier sake aangedui word w at gelei het tot die
identiteitsvraag:

2.3.1.1 Die beleid van apartheid
Die eerste rede is die huidige verwarring en onsekerheid onder lidmate oor die
teologiese interpretasie van die b e le id van a p a rth e id . By baie heers die persepsie dat
daar voortdurende uitsprake téén apartheid is tenwyl dit in die verlede geregverdig is
(vgl. die omvang van die rim pelings wat die standpunt van die NG-afvaardiging te
Rustenburg veroorsaak het) en dan volg w eer sekere kwalifiserings van vorige standpunte (vgl. die Vereeniging-beraad). Terwyl baie lidmate met beswaarde gem oedere
rondloop om dat die kerk “hom met politiek bem oei” (gewoonlik om dat dit teen die
betrokke lidmate se persoonlike politieke voorkeure is), is ander w eer toenem end
teleurgestel in die kerk se onverm oë om die voile konsekwensies van die verwerping
van apartheid in praktyk in verhouding met die Susterskerke deur te voer. 'n Derde
groep (myns insiens die grootste getal lidmate) is skynbaar tevrede met die gegewene
dat die kerk (bedoelende die kerkleiding) min of m eer tred hou met die veranderings
in die land en dienooreenkom stig die nodige geluide maak.

2.3.1.2 Die eenhcid van die kerk
'n Tweede saak w at aanleiding gee tot die identiteitsvraag binne die kerk, is die gesprek
rondom die e e n h e id va n die k e rk . 0 n s lidmate word voortdurend daarop gew ys dat
die kerk wel eenheid bely, maar as dit kom by die uitdrukking daarvan binne geloofsverband - in die N.G. Kerkfam ilie of selfs tussen die drie Afrikaanse Susterskerke - dan
word allerlei eksegetiese spronge gem aak om die verskeidenheid te "regverdig". Al
meer lidmate vra die vraag: Neem die kerk sy belydenis oor die eenheid van die kerk
w erklik ernstig op?

2.3,1.3 A frikaanse Protestantse Kerk
’n Derde identiteitsvraag binne die kerklike geledere raak die totstandkom ing van die
A frik a a n s e P ro te s ta n ts e K erk. Hoewel die persentasie lidmate w at die kerk verlaat
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het en na die APK oorgegaan het, gering is, is daar die toenem ende kom m er onder
lidmate, predikante, kerkrade en sinodes, o o rd ie (groot?) getal potensiële APK-lidm ate
in die kerklike geledere. Dit vraag ontstaan toenem end of die kerk nie m eer die pas
m oet m arkeer om nie hierdie mense te verloor nie.

2.3.1.4 Gemeentebou
Die vierde identiteitsvraag w at die kerk van binne-uit beleef, is die vraag na die regte
verstaan van die o p b o u v a n die k e rk (g e m e e nte ). In die afgeiope dekade het die kerk
'n bloeitydperk beleef w at getipeer kan word met die (tower-?) w oord: gemeentebou.
Die opiossing vir alle gem eentelike verval is gesoek in die im plem entering van
gem eentebou. 'n Verskeidenheid program m e (van uiteenlopende gehalte) was (en is)
in om ioop met ewe uiteenlopende resultate. Sonder om hierop in te gaan, wil ek net
een aspek uitlig w at die identiteitsvraag van die kerk betref. Hoewel byna alle gem eentebouprogram m e op een of ander w yse klem lê op die tw ee kante van kerk-wees,
naam lik die opbou- en uitboukarakter, is die opvallende dat die opbou-aspek feitlik
deurgaans alle klem ontvang ten koste van die uitbou-aspek. Dit lei to t 'n o n s -s in d ro o m w at niks anders as 'n heerlike geestelike w arm broeiery in ’n gem eente word
nie tenwyl die perspektief op die w are betekenis van kerk-wees uit die oog verloor word.
Die groei van die kerk w ord gedegradeertot 'n getalleaanw as deur middel van geboorte
terw yl die opdrag in Matteus 28:19 in die gem eentelike lewe weinig to t sy reg kom en
gekanaliseer w ord in 'n sendingtaak (en kerkstigting) “daar ver".

2.3.2

B iiitc die kerk

O ok van b u ite die k e rk is daar faktore w at vrae oor die identiteit van die kerk na vore
bring:

2,3.2.1 Morele naprater
Die eerste is die persepsie by ander kerke, instansies en w aarnem ers dat die Ned.
G eref. Kerk eintlik niks anders as die m o re le n a p ra te r (en regverdiger) van die beleid
van die regering van die dag is nie. Die indruk bestaan dat die kritiese distansie tussen
regering en kerk vervaag het en dat dit in die kerk veral gaan oor die bevordering van
die regte van die grootste gem ene deler (van sy eie lidmate). “Veilige gevare” - soos
die "kom m unistiese, antichristlike, A N C ” w ord met groot yw er bestry terw yl ander
problem atiese sake soos die oorm atige beveiligingspogings en bew apening onder
blankes w at gevoed word deur 'n ideologie van sekurokrasie iiefs nie aangespreek
word nie. Die ideologieë van die tw intigste eeu in Suid-Afrika het byna klokslag vanuit
kerklike kant 'n verifierende en ondersteunende bondgenoot gevind.
Na die skeuring van die Nasionale Party in 1981 het daar 'n ietwat groter distansie
tussen die Ned. Geref. Kerk en die Nasionale Party gekom . V ir die eerste keer sedert
(ten minste) 1948 was daar 'n sterk verdeelde stem aan tw ee kante binne die kerk.
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Ook van binne die kerk het daar 'n kritiese stem gekom oor die kerk se klaarblyklike
noue band met die regering.

2,3.2.2 Onvcrmoëoor kerkccnhcid
Die tw eede faktor van buite die Ned. Geref. Kerk w at ernstige vrae oor die identiteit
van die kerk na vore roep, is die (moedelose?) k ritie s e ste m m e vanuit die NGKerkfam ilie. Die onverm oë van die Ned. Geref. Kerk cm tot onvoorw aardelike skuldbelydenis én kerkeenheid te kom, word as ernstige struikelbiokke beleef in die weg van
aanvaarding dat die Ned. Geref. Kerk eerlik op soek is na 'n lewe vanuit die rigiyne van
die W oord van God.

2.3.2.3 T oenem endesekiihrism e
Die derde faktor w at 'n g ro o t invloed u ito e fe n o p d ie vraag n a d ie identiteit van die kerk,
is die to e n e m e n d e sekularisnne en die invloed daarvan op die kwaiiteit van kerk-wees.
As gevolg van die omvang van die kerk (getalsgewys) en die noue skakeling met
ow erheidsinstansies (bv. die SAUK), bestaan die persepsie by baie van die lidmate
dat die moraliteit van die sam eiewing gelyk gestel kan word met die m oraliteit van die
kerk. Die styl van die sam eiewing word op subtiele w yse gelykgestel met die styl van
die kerk. Die vraag na w ie en wat die kerk eintlik is en w at die inhoud van die huidige
pastorale praktyk moet wees,word al hoe brandender.
In hierdie analise van die wye omvang van die tiuidige en toekom sscenario's w at ons
lidmate oorspoel, is dit duidelik waarom daar by lidmate 'n (teologiese) am bivalensie
aanwesig is: enersyds wil hulle duidelik hoor w at die W oord van G od se vir hulle
daaglikse lewe as gelowiges in Suid-Af rika en andersyds wil hulle die profetiese Woord
nie alte duidelik hoor nie aangesien dit dan na hulle sin te veel na poiitiekery begin
klink.
Hoe moet leraars (pastors) dan optree? Moet ons veilig w ees in ons vaaghede; moet
ons by veilige sake soos algemene troos en bem oediging en “veilige” uitsprake bly
soos: Onthou, God is in beheer? Die vraag na die verhouding tussen kerk en politiek
m o e t pastoraai bekyk word alvorens die vraag na die pastorale sorg aan besw aardes
en ongeduldiges sinvol aan die orde gestel kan word. Ons durf nie langer probeer om
d itte o m s e il nie.

3.

K e rk (d ie p a s to r) en p o litie k

Ek wil probeer om vanuit 'n nuwe invalshoek na die vraag te kyk. Geykte uitsprake
soos: Die predikant mag sy eie partypolitieke keuse maak, maar dit nie verkondig nie;
bediening van die W oord en politiek gaan nie saam nie; pasop vir die gevare van 'n
"social gospel" ens. bied baie beperkte antwoorde op 'n veel gekom pliseerder saak.
Politiek is 'n heilige saak, soos alle ander aspekte van ons lewe. As dit by die politiek
kom, is m ense egter uiters gevoelig. Alhoewel dit op verbale vlak m aklik klink asof
mense politiek as iets “wêrelds" beskou, is dit opvallend dat - op ideologiese vlak - dit
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dikwels blyk dat politiek 'n veel belangriker plek as “godsdiens" in mense se lewens
inneem. Miskien is dit te verstaan: politiek het immers te m aak met “praktiese" dinge
soosw erkverskaffingenw elvaartverspreiding. Dit iie to o k te m aak met vre d e e n o o rlo g .
Dit kan gesinne se lot onom keerbaar bepaal. Dit het te maak met salarisse en pryse,
met lewensruim te en die gebrek daaraan. Dit het verder te make met onderw ys en
gem eenskapslewe, en met vryheid van godsdiensbeoefening, spraak en menseverhoudings. Kortom - dit het te make met die ganse eksistensie van die mens. Politiek
is inderdaad 'n heilige saak. Calvyn het, in sy verwysing na die Koninkryk van God
gesê dat daar geen aspek van die lewe is w aar God nie heers nie. 0 n s sou dit ook van
die politiek kon sê.
As die politiek dan so belangrik is, dan besef 'n mens onm iddellik dat geen verantwoordelike mens (ook nie die pastor nie!) hom van die politiek en die konsekwensies
daarvan kan loswikkel nie. Hoe moet die pastor dan sy verhouding tot die politiek sien?
Ek meen dat pastors in die verlede te veel gepoog het om nie kant te kies nie en hulleself
in die proses so neutraal as moontlik, so vaag as m oontlikof so in die middel as m oontlik
(die grootste gemene deler-beginsel) probeer posisioneer het. Die prinsipiële onhoudbaarheid van hierdie drie benaderings hoef nie eers b e re d e n e e rte word nie.
Die antwoord op die vraag na die verhouding tussen die pastor en politiek, is geleë in
'n woord en daad lewenstyl gewortel in die navolging van Christus, soos venwoord deur
Johannes die Doper: Hy moet meer word en ek minder. Dit is 'n sty! van diakonia, die
prysgee van die eie ek, eie belang, selfbehoud, die eie lewe. Dit behels die konkretisering van die eis om die tw eede kilom eter saam te loop, om nie net die bo-kleed nie,
m aar ook die onderkleed te gee, om skuld te bely as hy lets teen jou het, om
barm hartigheid te bewys soos die Sam aritaan - al kos dit 'n besondere prys. Die
antwoord is gelee, nie in politieke keuse na links, regs of die middel nie, maar in die
verkondiging, pastorale konfrontasie en voorleef van die voile raad van God én die
etiese konsekwensies daarvan. Dit is deel van die proses van heiligmaking w aardeur
ook die pastor voortdurend kom tot die ontdekking van die afgode in sy eie lewe. Eers
as die pastor sy solidariteit met die gem eente ontdek as deel van die skare gelowiges
w at moet luister na die W oord, sal dit hom vryw aar van die waan dat hy, om dat hy die
bedienaar van die W oord is, die “regte" politieke keuse kan m aak en die W oord
dienooreenkom stig hanteer.
Vanuit sy eie insig van die W oord en die situasie m aak die pastor sy politieke keuse.
Sy taa k is egter om homself (én sy keuses) voortdurend op die felste wyse voor die
deursoekende lig van die Woord van God te plaas en dan die boodskap van dié lig
(W oord) te verkondig, sodat sy gem eente (soos hyself) hulle lewens sal ondersoek,
hulle sal bekeer en voortdurend sal reformeer.
In die lig hiervan kan ons dus nou 'n spesifiek-gerigte pastorale toespitsing op
“besw aardes" en "ongeduldiges" maak.

4.

Pastorale sorg aan beswaardes

Die sogenaam de “besw aarde” is die lidmaat w at 'n toenem ende kom m er en impasse
met die Kerk beleef rakende nuwe rigtings w at ingeslaan word, en w at volgens sy
oortuiging en persepsie nie korrek is nie.
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4.1 A a rd van d ie besw are
Die aard van die besware wat dikwels geopper word, is sake soos:
Die kerk se standpunt oor die beleid van apartheid. Die besw aarde se probleem is dal
dit blyk dat die kerk die beleid van apartheid vir bale jare ondersteun het, bybels
regverdig het én dienooreenkom stig verkondig het. Die nuwe gees en rigting sedert
1978, soos veral weerspieël in Kerk en Samelewing, word bevraagteken.
Die band tussen Kerk en Owerheid word bevraagteken. Die vraag word gevra of dit
nie juis die nuwe rigting van die owerheid is w at die kerk op nuwe bane geplaas het
nie. Dit roep die vraag na vore of die kerk nie nou - met die eksplisitering van hierdie
standpunte - met politiekery besig is nie?
Die aksent op die eenheld van die kerk lei tot groot kom m er by "besw aardes”. Daar
word tans soveel klem gelê op die uitdrukking van die eenheid van die kerk (sigbaar oor kleur en m oontiik ook taalgrense heen), dat die vraag gevra w ord of die kerk nie
hiermee van een ideologie (apartheid - w at deur die m eeste besw aardes nie as 'n
ideologie gesien word nie) in 'n ander ideologie (die "ideologie van integrasie") verval
nie?

4.2 A a rd va n d ie sinfiptom e
Die volgende sake is van die belangrikste sim ptom e w at (in mindere of meerde mate)
by besw aardes voorkom:
Daar word bale klem gelê op die handhawlng van die eie (Afrikaner-) identiteit. Klem
word gelê op die herkom s van die Afrikaner, sy volksplanting as G oddeiike beskikkingsdaad en historiese bewaring van w aaruit geredeneer word dat hy die eintlike handhaw er van die C hristendom in S uid-A frika is. Klem w ord dikw els g elê op die
kultuuropdrag van God aan die mens van w aaruit gekonkiudeer w ord op die ononderhandelbaarheid van "gegewenhede” soos kultuur en “beginsels" soos bepaalde lewenstandaarde. S im ptom aties van die besw aardes is die aksent op die “feit" dat die kerk
hom nie m et politiek mag bemoei nie.

4.3 W at s o e k d ie b e sw a a rd e ?
in die lig van die aard van die besw are en die aard van die sim ptom e, kan die volgende
sake uitgelig w ord as die “pastorale behoefte" van die besw aarde:
Die besw aarde soek by die pastor 'n re g v e rd ig in g vir sy besware. Hy w il hê dat die
pastor (en uiteindelik die kerk) hom gelyk sal gee. In die lig van die soeke na
regverdiging, soek hy ook m o re le s im p a tie vir sy standpunte. Hy soek v e rs e k e rin g s .
Hy wil he dat die pastor (kerkraad; kerk) hom die versekering sal gee dat die vrese en
problem e w at hy voorsien nie bewaarheid sal word nie.Hy soek 'n u itla a tk le p . Hy het
behoefte aan 'n luisterende oor om sy eie vrese (dalk vir die eerste keer) bybels-m oreel
te probeer venwoord. Hy streef na 'n m a g s b a s is . Hy wil die versekering ervaar dat, te
midde van wankelende strukture, daar 'n magsbasis (die kerk) staande sal bly w at sy
belange op die hoogste vlak (m oreel-eties) sal beskerm . Hy soek b e h e e r. W aar die
hele sam elewing (sosiologiesgesproke) b ly k te verkrum m el, ervaar die mens 'n verlies
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van beheer. Die mens se natuurlike reaksie is om na subsistem e te gryp om horn in
staat te stel om weer beheer te verkry ten einde te verhinder dat hy psigies verkrum m el.
Vir die gelowige word die kerk die sim bolisering van die praesentia realis van God.
Hierdie sisteem (waarvan die pastor die versinnebeelder is), moet hom help om beheer
te verkry.

4.4 G e rig te p a s to ra le s o rg
Pastoraat aan beswaarde gaan nie oor antwoorde op elke gedetailleerde aspek van
'n besw aar nie - die Skrif is immers geen teksboek vir resepm atige optrede rakende
enige pastorale probleem of vraag nie - maar oor die intense luister na die probleem,
die deurgee van die eie worsteling en betrokkenheid by die saak (com mitment), die
saam gaan soek na die else van die W oord, konf rontering met die eie antwoord rakende
die eis van die Woord, biddende besluitnem ing en dan die saam soek na praktiese
Strategies om opdrag te gee rakende die eis van die Woord.
Gerigte pastorale sorg behels dat daar op al drie bogenoem de vlakke sinvolle insette
gegee sal moet word:

4,4.1

Pastoraat rakende. die aard imn die hcswarc

W at die aard van die besware betref, met name oor die beleid van apartheid, is dit
noodsaaklikom in d ie prediking en pastoraat duidelik oor hierdie saak te wees. Dat die
kerk in die verlede die saak verkeerd kon sien, is 'n feit. Dat die kerk die saak tans
verkeerd kan sien, is ook moontlik. W at egter belangriker is, is die vraag na die
onvoorw aardelike gehoorsaam heid aan die W oord van God. Die pynlikheid maar
noodsaaklikheid en omvang van die proses van selfkruisiging, m inder word, m ekaar
se dienskneg word, 'n lewenstyl van magloosheid, die gesindheid van m ekaar se voete
te was, die lewenstyl van skuldbelydenis en vergiffenis (selfs as die naaste iets teen
jou het), moet eksistensieel (vanuit die pastor se eie stryd hierm ee) deurgegee word.
Daar moet saam gew orstel word en kwessies moet deurgepraat w ord om die eerste
wankelende tree saam te gee om dit w aarlik te doen.
W at die vraag na die verhouding tussen kerk en owerheid betref, is dit een van die baie
positiewe uitlopers van die politieke gebeure van 1981, naam lik dat daar 'n meer
kritiese distansie tussen kerk en ow erheid ontstaan het. Vanuit die radikaliteit van die
W oord wat inspeel op die sondige lewensituasie, mag daar nooit 'n gem aklike bondgenootskap tussen kerk en owerheid w ees nie. Die distansie tussen kerk en owerheid
moet gehandhaaf bly en kan hoogstens solidêr- krities wees. Die styl van die kerk mag
egter nooit dié van 'n maghebbende gespreksgenoot w ees nie, maar moet altyd die
van 'n andersoortige maglose wees.
Die besw aar oor die "gedwonge" eenheid van die kerk moet heenlei na die eis van die
W oord in byvoorbeeld Johannes 17. Vanuit die prinsipiële verstaan van die eenheid
van die kerk kan daar (waarskynlik met veel groter deernis en m inder subtiel ingeboude
vooroordele) na die praktyk gekyk word om sinvolle en haalbare strategieë te vind
w aardeur daar m eer en meer uitdrukking gegee kan word aan die eis van die W oord.
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4.4.2

P astorale sorg rakciide die. siiiiptonie by die bcswnardc

W at die aard van die sim ptom e betref, is dit belangrik dat daar 'n deeglike verstaan
moet kom van die Bybelse mensbeeld {im ago D ei - álle mense); die sondeval (alle
mense) en die herstel van die beeid van God in Jesus C hristus (aimal w at Horn
aangeneem het - ongeag of dit Griek of Jood is, geen voorrang - almal gelyk). Die saam
deurworstel van die konsekwensies van die eis van die W oord rakende die nuwe
verbondsgestalte - die kerk - as diakonale gestalte van magloosheid en selfopofferende
liefde moet lei tot selfkonfrontering én koersaanpassing. In die pastorale sorg sal
deegiik aandag gegee moet word aan die verhouding tussen die kuituuropdrag en die
liefdesgebod. Die liefdesgebod (beide verhoudings - tot God en die naaste) mag nie
gedegradeer word tot 'n ondergeskikte posisie aan die kuituuropdrag nie. Vanuit die
liefdesgebod moet die kuituuropdrag dienooreenkom stig dienstig gestel word.

4.4.3

Pastorale sorg rakende die beiioeftes van die beswnarde

Wat die behoeftes betref, is dit in die pastorale begeleiding nodig om die nuutheid en
andersoortigheid van die nuwe mensheid in Jesus Christus uit te spel. Vanuit die ware
verstaan van die nuwe lewensuitkyk - nie 'n aardse koninkryk nie, maar 'n hem else moet die pastor as instrum ent in die hand van die Gees die besw aarde lei tot die
ontdekking van die volheid van die lewe in Christus w at die loslaat van die eie
(regverdigings, simpatie, mag en beheer) impiiseer. Die nuwe m ensheid behels 'n
pneum atoiogies gem spireerde proses van loslaat van 'n antroposentriese lewenstyl en
die oorgaan na die proses van 'n charism aties ge'inspireerde lewenstyl.
Skem aties kan die pastorale sorg aan die besw aarde soos volg voorgestel w ord:
Beswaarde
Aard
Apartheid
Kerk en Owerheid
Kerkeenheid

Sim ptom e
Afrikaneridentiteit
Handhawing van Christelike beskawing
Kultuurbehoud
Behoud van standaarde
Kerk nie polities
betrokke wees nie

Behoeftes
Regverdiging
Morele
Versekerings
Uitlaatklep
f^agsbasis
Beheer

Pastorale sorg
Aard
Gehoorsaam heid aan
W oord bo aiies
Selfkruisiging
Dienskneggestalte
M agteloosheid lewenstyl

Simptome
i\^ens as Imago Dei
Radikaliteit van sondeval
Radikaliteit van herstel
in Christus Jesus
W are kerk-wees
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Behoeftes
Andersoortigheid
van mens in Christus
Eskatologiese
Pneum atologiese
loslaat van eie
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Aard
Skuldbelydenis en
vergifnis
Kritiese distansie tussen
kerk en owerheid
Betekenis van Joh 17
Bepaal rigting van
opiossings
S oek haalbare strategies

5.

Sim ptom e
Behoeftes
Diakonale gestalte
(Antroposentrism e)
Magloosheid
Nuwe charism atiese
Verhouding tussen lieflewenstyl
desgebod en kultuuropdrag

P a sto ra le s o rg aan die o n g e d u ld ig e

Saam met die "beswaarde" lidmate in die kerk is daar ook 'n groeiende getal “ongeduldiges." Die ongeduldige lidm aat is 'n lidmaat w at 'n toenem ende im passe met die
kerk beleef om dat die kerk volgens hom nie ver genoeg gaan om byvoorbeeid die voile
konsekwensies van kerkbeleid (soos byvoorbeeid in K erk en S am elewing uitgespel)
d e u rte voer nie.

5.1 A a rd van die o n g e d u ld
Die aard van die kritiek teen die kerk w at van die kant van die ongeduldige geopper
word, is sake soos die volgende;
Die k e rk s e standpunt o o rd ie beleid van apartheid. Die ongeduldige se kritiek teen die
kerk is dat dit lyk of die kerk hom nie w erklik kan loswikkel van die ideologie van
apartheid nie. Allerlei kwalifikasies word aan uitsprake geheg, soos dat die "negatiewe
gevolge” van apartheid betreur word, skuld word bely "in soverre as wat" apartheid
mense se lewens skade berokken het, ensovoorts. Vir die ongeduldige lyk dit asof die
kerk net nie so ver kan kom om dit wat hy besef (apartheid is sonde) enkelvoudig,
openlik en sonder voorbehoud te bely nie. In die Julie 1990- uitgawe van 'n glanstydskrif
word 'n lang artikel gewy aan die onderw erp: NG Lidm ate in opstand. Hierin word
venwys na ontnugterde lidmate w at die kerk verlaat en by byvoorbeeid die N G
Sendingkerk aansluit as gevolg van die volharding van die kerk by 'n skewe vertolking
van die Bybel om 'n gerieflikheids-ideologie in stand te hou. Daar w ord bew eer dat die
kerk die ware betekenis van Christelike naasteliefde en -diens verloor het.
Soos by die beswaarde, kry ons ook by die ongeduldige 'n bevraagtekening van die
verhouding tussen kerk en owerheid. Die ongeduldige ervaar die noue band tussen
kerk en owerheid negatief. Die feit dat so min van 'n kritiese distansie tussen die twee
blyk, skep die indruk dat die kerk inderdaad die morele naprater (en regverdiger) van
die nuutste beleidsrigtings van die regering is. Kerl< en Sam elew ing word gesien as 'n
dokum ent wat te laat verskyn het en te min om die lyf het. Predikante en lidmate beleef
'n frustrasie rakende die profetiese stem van die kerk. So bew eer Johannes Froneman
dat die geskiedenis ’n tragiese verhaal van verguising vertel oor (veral) predikante wat
dit in die verlede al gewaag het om hul uit te spreek teen die system. Die vraag word
al m eer gevra of die w are profetiese stem van die kerk stil gew ord het.
Die ekum eniese beleid en koers van die kerk word bevraagteken. O ngeduldiges m aak
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dikwels die opmerking dat die kerk net in ekumene belangstel as hy self die inlsiatief
geneem het en die hoofspreker is, Binne ons gepolariseerde samelewing word gemeen
dat die kerk eerder 'n sterker luisterende roi in die ekumeniese gesprek sal most
inneem.
Saam met die ekumeniese beleid word die onvermoë cm tot uitdrukking te kom van
die konsekwensies van ons geloofsbelydenis - met name die eenheid van die kerk ernstig bevraagteken. Die ongeduldige beskuldig die kerk van dubbelslagtigheid en
huigelary omdat die kerkpraktyk en kerkbelydenis so ver van mekaar verwyder lê.
Beyers Naudé beveel aan dat predikante en lidmate 'n bond verontruste gereformeerdes moet vorm en 'n stem van verset en besorgdheid moet laat hoor. As dit nie gebeur
nie, moet lidmate die tweede beste opsie uitoefen - om aan te sluit by die N G
Sendingkerk en sodoende waarlik 'n Afrlkaan te word.
Laastens word die kerk beskuldig van burokrasie. Die indruk bestaan vir baie ongeduldiges dat die kerk soveel klem op uitsprake "namens die kerk” plaas, dat die stem van
individue stilgemaak word, as van min belang beskou word of doodgeswyg word in
byvoorbeeld die kerklike pers. Die ooraksentuering van “amptelikheid" en "amptelike
standpunte" skep die gevoel van onmondigheid en miskenning by hierdie lidmate. Die
kerkstruktuur word negatief as magsbasis beleef.

5.2 Aard van die sim ptom e

In die lig van die voorafgaande manifesteer die ongeduid by lidmate in 'n verskeidenheid simptome:
Uitsprake van ongeduldiges spreek van frustrasie. Vanweë etiike bloutjies wat hierdie
mense dikwels al met die kerkleiding geloop het, spreek hul optrede dikwels van
frustrasie en selfs stereotipering van die kerk en kerkleiding. 'n Tweede simptoom is
'n meewaarige houding teenoor medelidmate wat minder krities (ongeduldig) as hulle
is. Die indruk word dikwels gewek dat hulle self reeds alles deurdink het en die
antwoorde gevind het. Tenwyl liefde teenoor anderkleurige gelowiges verkondig word,
straal ongeduldiges dikwels weinig liefde, agting en respek jeens beswaardes uK.
Uitsprake van eie kerkleiers word grootliks bevraagteken en gestereotipeer. Die kerk
en veral die prediking word dikwels as a-polities gebrandmerk, vanweë die siening dat
die kerk hom immers In 'n hegemoniese situasie (d.w.s. in 'n heersersposlsie) bevind
en dus rustig kan bid vir vrede en stabiliteit: sy lidmate het immers reeds alles wat
verder nodig is! Die min aandag wat die plaaslike kerk aan sy evangeliserende,
diakonale en sosiale taak in sy onmiddellike omgewing (vir alle mense) skenk, word
genoem as 'n duidelike bewys dat die kerk ideologies vasgevang is en die omvang van
die eis van die Evangelieboodskap jammerlik verskraal.

5.3 W at soek die ongeduldige?

Die innerlike “pastorale behoefte” van die ongeduldige kan soos volg uiteengesit word:
Die ongeduldige het 'n behoefte aan verandering. Hy wil graag sien dat gesindhede
en strukture verander op pad na meer sigbare eenheid, en lidmate wat meer uitreik na
medemense, medegelowiges (tans) buite die kerk. Die ongeduldige soek groter
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b e w e e g ru im te en meer klem op die priesteram p (m ondigheid) van e lke g e lo w ig e . Hy
verlang na 'n kerk w at horn k ritie s d is ta n s ie e e r van die negatiewe aspekte van sy
tradisie. Hy soek 'n groter dinam iese interaksie tussen g e lo o fs b e ly d e n is en g e lo o fs den ke . Die konsekwensie van die geloofsbelydenis as sam evatting van die voile
evangelie wil hy sigbaar vergestalt sien in die praktiese lewe hier-en-nou. Hy soek 'n
luisterende oor en 'n uitlaatklep: iemand w at kan luister en vanuit die W oord in 'n
sinvolle koers saam met horn 'n pad in die praktyk van die lewe hier-en-nou stap.

5.4 G e rig te p a s to ra le s o rg aan d ie o n g e d u ld ig e
Soos by die beswaarde gaan dit in gerigte pastorale sorg aan die ongeduldige nie oor
die regte antwoorde of optrede nie. Aan die ander kant is 'n bale spesifiek gerigte
optrede van die grootste belang. Ook hier sal pastorale sorg op a! drie bogenoem de
vlakke moet inspeel.

5.4.1

Pastorale sorg rakcnde die aard van die ongcduld

W at die pastoraat aan die ongeduldige betref, kan grootliks gebruik gem aak word van
die aksente w at reeds uiteengesit is onder 4.4.1 (Pastoraat aan beswaardes). W at die
kritiek op die kerk se standpunte oor apartheid en kerkeenheid betref, is dit belangrik
om vir die lidmaat tot 'n verstaan te bring van die felt dat die daad van Gehoorsaam heid
aan die Woord deel van die groeiproses van die pad van heiligmaking is. Dit hou 'n
prosesm atige aksie in. Alhoewel die kerk nie agter 'n tydskedule mag skuil nie (nog
m inder in 'n vertragingstaktiek) verander sake nie oornag nie. 'n Biddende gekyk na
Bo vir leiding en aktiewe, sinvolle insette is van die allergrootste belang. Hiertoe moet
die ongeduldige lidmate opgeroep word. Dit raak insette oor die verhouding tussen
kerk en owerheid, apartheid, die eenheid van die kerk en ander aspekte rakende die
uitdrukking in daadgetuienis van ons geloofsbelydenis.
W at die kritiek oor die ekumeniese beieid en die kerkleiding betref, is dit noodsaaklik
om die kritiek van vaaghede na spesifieke sake af te breek, deur foute uit te w ys w aar
nodig (aan beide kante). Vanuit die erkenning van eie onvolm aaktheid m oet saam met
hierdie lidmaat gebuig word onder die gesag van die Woord. Voorts moet daar gebid
w ord vir ons kerkleiding en w aar die oortuiging steeds bestaan van sake w at nie reg
hanteer word nie, moet dit in 'n gesindheid van pastorale ootm oed met die betrokkenes
opgeneem word. Dit is dus nie 'n pastorale sorg w at gem ik is op die opiegging van
swye nie, maar op die deurtasting van standpunte en gesindhede in die lig van die
W oord om vandaaruit sake (waar nodig) ve rd e rte voer.

5.4.2

Pastorale sorg g crig op die siniptom e by die ongeduldige.

In die lig van die aspekte w at reeds by 4.4.2 genoem is, is dit voorts in die pastorale
optrede (wat die sim ptom e by die ongeduldige betref) eerstens nodig om 'n deeglike
analise te m aak van die aard, bew eegredes en om vang van die voorkom s van
frustrasie by die ongeduldige. Moontlike negatiewe persoonlike ervarings in die ver-
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band moet ontm asker en deurgepraat word. Die gevaar van veralgem enings en
stereotipering op grond van enkele persoonlike ervarings moet uitgewys word. Die
oproep tot konsekw ente naasteliefde (ook teenoor die besw aardes) moet tot gerigte
skuldbelydenis en liefdesdiens lei. Die verhouding tussen kerk en politiek (soos vroeër
breedweg uiteengesit) moet saam deurworstel w ord om te kom tot 'n sinvolle greep op
die unieke (m aardiepsnydende) invaishoek van die Woord in die politieke lewe.
Laastens moet die kritie kte e n die gebrekkige uitleef van die evangeliserende, dlakonale en sosiale taak van die kerk gelei word tot identifisering van gem eentelike
strategieë en daadwerklike optrede in hierdie verband.

5.4.3

Pastorale sorg rakciidc die behoeftes van die otigeduldige

Teenoor die gevaar by die beswaardes om weg te kyk van die hiernoum aais na die
hiernam aals en sodoende die oë effens te sluit vir die sosiale onreg (waaraan die kerk
slegs in baie beperkte mate iets doen) is die gevaar by ongeduldiges dat 'n tipe
idealistiese hemelse koninkryk op aarde gesoek w ord: 'n volledige gerealiseerde
eskatologie. In die denkpatroon word daar dan soms te min van die radikaliteit van die
sondeval gem aak en die mens as basies goed gesien word. Vanuit sy eie behoefte
aan 'n geloofsbelydenis w at meer op praktiese vlak as geloofsdaad uitgeleef word,
moet die lidm aat begelei word - nie tot 'n hum anistiese lewenstyl nie, m aar tot 'n
lewenstyl wat radikaal Christelik is en vandaaruit die begrippe verandering (bekering),
liefde en geregtigheid hanteer.
Skem aties kan die pastorale sorg aan ongeduldiges soos volg voorgestel word:
Ongeduldige
Aard
Apartheid
Kerk en owerheid
Ekumeniese beieid
Kerkeenheid
Burokrasie

Sim ptom e
Frustrasie
Meewaardige houding
Liefdeloosheid jeens
beswaardes
Kritiek teen kerkleiding
Stereotipering van
uitsprake
Kerk as a-polities
gebrandm erk
Plaaslike kerk te
onbetrokke in sam elewing
Kerk in ideologiese greep
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Behoeftes
Soeke na verandering
Beweegruim te
M ondigheid van elke
gelowige
Kritiese distansie oor
negatiewe uit tradisie
M e erdinam iese
interaksie tussen
geloofsbelydenis en
geloofsdade
Uitlaatklep
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P a sto ra le s o rg
A a rd
Gehoorsaam heid as
groeiproses
Biddende leiding
Aktiewe sinvolle
insette
O ndersoek gesindhede
Ekumeniese betrokkenheid en strategieë

6.

S im p to m e
Analise van eie
frustrasies
O ntm asker
stereotiperings
Konsekwente naaste liefde
Begrip van verhouding
tussen kerk en owerheid
Identifiseer positiewe
strategieë - optrede/dade

B e h o e fte s
H iernoum aals en
hiernamaals
Radikaliteit van
sondeval en verlossing
Radikaal Christelike
lewenstyl
* Bekering,liefde en
geregtigheid

P a sto ra le g ro n d h o u d in g

Pastorale sorg aan beswaardes en ongeduldiges moet nie as sorg aan die twee
uiterstes van die (polities-) kerklike spektrum gesien word as sou dit inhou dat die
middelposisie die korrekte is nie. Pastorale sorg is (soos die geval met die hele
bedieningspraktyk) nie 'n bediening gerig op die verkryging van 'n groeiende grootste
gem ene deler nie. Daarom vereis pastorale sorg aan besw aardes en ongeduldiges elk
'n unieke bediening binne 'n kerklike en sosio-politieke spanningsklim aat.
Van groot belang in hierdie gerigte pastoraat is die pastorale grondhouding. V ir die
pastor is die regte grondhouding noodsaaklik om sinvolle pastorale rapport met die
betrokkenes te vestig. Enige grondhouding w at vanuit persoonlike politieke voorkeure
v e rtre k , sal slegs pastorale sorg aan een van die tw ee groepe m oontlik maak. Sinvolle,
gerigte pastorale sorg aan beswaardes en ongeduldiges is alieen m oontlik vanuit 'n
voorleef, en voorhou van 'n konsekwente, ongekom prom itteerde, Bybelse lewenstyl
van die kerk (am ptelik) en die pastor (as persoon).
Voorop in die pastorale grondhouding moet die onvoon/vaardelike oorgawe aan die
voile konsekwensies van die liefdesgebod staan. Vanuit die oorgawe aan en liefde tot
God moet die pastorale deernis en liefde vir die naaste blyk. Hier word verwys na 'n
naasteliefde wat die pastor juis dring om die lidmaat te begelei tot 'n (hernude,
voortdurende) afsterwe van die sondige natuur (soos byvoorbeeld eiegeregtigheid) en
’n lewe vanuit die nuwe, herstelde verhouding tot God en die naaste.
Die pastorale grondhouding hou in dat die pastor 'n oog sal hê vir die volgende
pastorale momente:
•
H e lin g : in die verhouding tot God, die naaste en van sy eie impasse met
sy sondige aard.
B y s ta n d : liefdevolle betrokkenheid w at lei tot die deunwerk van probleme
en die “ refraiming" van eie visies in die lig van die W oord.
B e g e le id in g : om te kom tot eie strategiese aksie sodat die profetiese woord
in 'n profetiese daad om gesit kan word.
V e rs o e n in g : as prakties-teologiese dieptepunt w at moet uitgroei tot 'n
oorgegew e profetiese lewenstyl in 'n gebroke wêreld.
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Uitsig: as eskatologiese gerigtheid op die wederkoms om steeds die regte
visie op die aardse werklikheid te behou.

Pastorale sorg aan beswaardes en ongeduldiges vind plaas in 'n non-direktiewe styl,
maar met 'n duideiike direktiewe inset deur die pastor vanuit die Woord. Die lidmaat
moet (non-direktief), maar duidelik gerig en gelei word tot ontdekking van die voile eis
van die Woord van God (direktief). In die tyd waarin die Ned. Geref. Kerk en sy lidmate
hul tans bevind, staan die pastor midde in die branding. Om waarlik pastor te wees
was op geen tydstip van die wêreldgeskiedenis 'n maklike taak nie. Die else van die
Woord van God moet deur hom bemiddel word aan lidmate in die kerk - Suid-Af rikaners
met verwarde gemoedere - en so ook aan sy eie verwarde gemoed.
Die eis van die woord van God soos vervat in 2 Timoteus 4:1 -5 moet daagliks prakties
in hierdie spesifieke pastoraat gekonkretiseer word.
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