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Andries	 Cilliers	 skryf	 in	 sy	 voorwoord	 van	
hierdie	Bybelstudie	dat	hy	’n	bietjie	verstaan	
hoe	Noag	gevoel	het	toe	hy	die	duif	oor	die	

vloedwaters	uitgestuur	het,	in	die	hoop	dat	dié	weerlose	
voëltjie	 tog	 iewers	 ’n	 stukkie	droë	grond,	 ’n	holte	vir	
die	voet,	sou	vind.

Misdaad	 is	 besig	 om	 ons	 samelewing	 soos	 ’n	 vloed	
van	chaoswaters	 te	oorstroom.	Lees	 ’n	mens	die	koe-
rante,	dan	wonder	jy	of	daar	nog	iewers	in	Suid-Afrika	
’n	 stukkie	 droë	 grond	 oorgebly	 het.	 Jy	 voel	 lus	 om	
saam	 met	 die	 psalmdigter	 te	 kla:	 “Help	 tog,	 Here,	
want	daar	is	geen	vrome	meer	nie,	daar	is	geen	
betroubare	mens	meer	oor	nie”	(Ps	12:2).	Dis	
seker	oordrewe,	maar	dit	is	presies	hoe	jy	voel.	
Verlam.	

Die	 vraag	 wat	 die	 skrywer	 vra,	 is	 wat	 ons	
as	 Christene	 immers	 kan	 doen	 om	 hierdie	
situasie	te	verander,	of	te	probeer	verander.

“Ek	 het	 besluit	 om	 ten	 minste	 te	 begin	
doen	 wat	 ek	 kán	 doen:	 skryf,”	 sê	 Cilliers.	
Woorde	keer	nie	misdaad	nie;	dít	weet	hy	
goed.	Hy	het	immers	nog	altyd	gewonder	
oor	die	TV-advertensies	met	slagspreuke	
soos	 “Stop	 crime”	 of	 “Don’t	 do	 crime”.	
Wat	 dink	 die	 mense	 gaan	 die	 misdadigers	 met	 sulke	
advertensies	maak?	Daarna	kyk	en	besluit:	Goed,	ek	is	
oortuig.	Ek	gaan	nie	meer	misdaad	pleeg	nie?	

“En	hier	haal	die	belaglikheid	van	my	poging	my	nou	
ook	in.	Dink	ek	ek	kan	hierdie	Bybelstudiegids	soos	’n	
fladderende	duif	oor	die	stormwaters	uitstuur?	Verwag	
ek	’n	olyftakkie	terug?”

Nee,	 sê	 hy,	 hy	 het	 nie	 sulke	 verwagtings	 nie.	 Maar	
hy		hoop	wel	dat	dit	groepe	gelowiges	aan	die	praat	en	
dink	sal	sit;	dat	ons	meer	sal	doen	as	om	te	kla	en	ons	te	
bekommer;	dat	dit	iewers	’n	verskil	sal	maak	in	hoe	ons	
na	 misdaad,	 na	 slagoffers	 en	 na	 misdadigers	 kyk;	 dat	
ons	’n	paar	dinge	anders	sal	probeer	doen.

Cilliers	is	aangevuur	om	hierdie	Bybelstudie	te	skryf	
deur	 ’n	 boek	 wat	 hy	 wens	 elke	 gelowige	 in	 ons	 land	
kan	 lees:	 God and the Victim – Theological Reflections on 
Evil, Victimization, Justice and Forgiveness	 (Lisa	 Barnes	
Lampman	&	Michelle	D	Shattuck	[red],	Grand	Rapids:	

Eerdmans,	1999).	Die	invloed	wat	hierdie	boek	op	hom	
gehad	het,	kan	’n	mens	op	amper	elke	bladsy	van	hierdie	
Bybelstudiegids	vind.	

Dit	is	onmoontlik	om	in	so	’n	kort	Bybelstudie-reeks	
naastenby	alles	te	sê	wat	daar	oor	gelowiges	se	reaksie	
op	 misdaad	 gesê	 kan	 word.	 Baie	 van	 die	 oorsake	 van	
misdaad	 lê	buite	ons	 as	 gelowiges	 se	beheer;	menslik	
gesproke	kan	ons	daar	min	aan	doen.	En	tog	is	dit	die	
getuienis	van	die	Bybel	dat	God	se	krag	juis	in	ons	swak-
heid	werk,	en	dat	gelowiges	wat	in	swakheid	gehoorsaam	
is	aan	wat	God	van	hulle	vra,	’n	verskil	kan	maak.	Ons	
mag	onsself	nie	laat	verlam	deur	die	skynbare	oormag	

van	misdaad	nie.
Met	 hierdie	 Bybelstudie	 pleit	 Cilliers	

dat	 ons	 die	 bediening	 aan	 slagoffers	 en	
misdadigers	–	’n	bediening	waarin	die	soe-
ke	na	geregtigheid,	genesing,	vergifnis	en	
versoening	 voorop	 staan	 –	 ernstig	 sal	 op-

neem.	As	gelowiges	niks	hieraan	gaan	doen	
nie,	wie	sál?

Die	 vraag	 is:	 Doen	 ons	 as	 kerke	 en	 ge-
loofsgemeenskappe	 genoeg	 om	 te	 verseker	
dat	 ons	 woonbuurte	 –	 ál	 ons	 woonbuurte	
–	 plekke	 is	 waar	 medemenslikheid	 heers?	

Naasteliefde	moenie	net	slagoffers	help	of	mis-
dadigers	 reghelp	nie	–	dit	moet	 ’n	buurt	 skep	waarin	
misdaad	nie	kan	 floreer	nie.	Nog	 ’n	vraag	 is:	Dra	ge-
lowiges	 se	 materialisme,	 selfgesentreerdheid,	 gebrek	
aan	egte	liefde	vir	ander	mense,	noem	maar	op,	nie	by	
tot	die	skep	van	’n	soort	samelewing	waarin	daar	geen	
vertroue,	geen	gedeelde	waardes,	geen	samehorigheid	
is	 nie?	Skep	ons	 sondes	nie	maar	 ook	die	klimaat	 vir	
misdaad	nie?

Abraham	 Heschel,	 ’n	 Joodse	 Rabbi,	 het	 in	 sy	 boek	
The Prophets	 geskryf:	 “An	 individual’s	 crime	 discloses	
society’s	 corruption.	 In	 a	 community	 not	 indifferent	
to	suffering,	uncompromisingly	impatient	with	cruelty	
and	falsehood,	continually	concerned	for	God	and	every	
man,	crime	would	be	infrequent	rather	than	common.”

Dit	 is	 ’n	 saak	 waaroor	 ons	 as	 gelowiges	 ons	 voor	
God	 behoort	 te	 verootmoedig,	 ’n	 saak	 vir	 berou	 en	
bekering.
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Die redakteurs het dr Kobus Gerber, 
Algemene Sekretaris van die NG Kerk, gevra 

om hierdie redaksioneel te skryf.

In	 Christus	 het	 daar	 een	 nuwe	 mensheid	 tot	 stand	
gekom.	

Voor	 God	 is	 daar	 nie	 onderskeid	 tussen	 mense	 nie.	
Voor	Hom	is	hulle	gelykwaardig.	

Oor	wie	jou	naaste	is,	het	jy	ook	nie	’n	keuse	nie:	dis	elkeen	
wie	se	pad	met	joune	kruis.	Boonop	is	die	Bybel	baie	duidelik	
daaroor	dat	hoe	ek	ander	mense	liefhet,	die	manier	is	hoe	ek	
God	liefhet.	Die	enigste	Bybelse	manier	om	na	ander	te	kyk,	
is	deur	die	bril	van	Christus.

Rassisme	het	te	doen	met	menswaardigheid.	Dit	is	’n	saak	
van	denke,	kyk,	houding,	woorde,	dade.	Daar	is	’n	duisend	
kante	en	 intensiteite	hieraan.	Dit	 is	 ’n	kiem	wat	 in	die	 lug	
sweef	en	hom	in	jou	kan	kom	tuismaak	en	groei,	bewustelik	
en	 onbewustelik.	 Slegs	 intensiewe	 en	 voortdurende	 sorg	
vir	ons	geestelike	immuunstelsels	en	harde	oefening	op	die	
atletiekbaan	van	die	geloofswedloop	maak	dit	dood.	Dit	vra	
daaglikse	bekering.	

In	 Kerk en Samelewing	 het	 die	 NG	 Kerk	 reeds	 helder	
gewaarsku	teen	dié	siekte.	Dit	is	’n	ernstige	sonde	wat	geen	
kerk	of	mens	mág	verdedig	of	beoefen	nie.	Rassisme	in	alle	
vorme	word	verwerp	as	strydig	met	die	Woord	van	God.	Daar	
is	 selfs	 gewaarsku	 dat	 volksliefde	 rassistiese	 trekke	 in	 hom	
kan	opneem…	(vgl	Kerk en Samelewing	1990,	par	110-115).

Dat	hierdie	kiem	op	lelike	maniere	sy	kop	uitsteek,	en	aan-
hou	uitsteek	in	ons	samelewing	en	gemeenskappe	(ook	geloofs-
gemeenskappe),	stem	tot	kommer.	Dit	laat	’n	mens	dink.	

Redes vir rassisme

Ek	waag	agt	redes	vir	die	oorsake	van	rassisme,	terwyl	ek	weet	
baie	ander	kan	bygevoeg	word.

	Ons	gaan	mank	aan	’n	stewige	teologiese	mensleer
	(antropologie).	Teologiese	besinning	en	publikasies	oor	
die	Bybelse	 leer	oor	menswees	verdien	 ’n	prominente	
plek	in	die	kurrikulum	van	teologiese	fakulteite.

	Ons	preek	en	leer	nie	oor	die	mens,	oor	God se mens,
 nie.	Ons	weet	nie	hoe	nie,	 juis	omdat	 ’n	 stewige	 teo-
logiese	antropologie	ontbreek.

	Die	omvang	en	die	reikwydte	van	die	versoening	wat
	Christus	 bewerk	 het,	 kry	 nie	 in	 ons	 persoonlike	 en	
samelewigsverhoudings	gestalte	nie.	Ons	sukkel	om	die	
versoening	wat	Hy	tussen	mense	kom	gee	het,	arms	en	
voete	en	bene	te	laat	kry.

	Die	gevaar,	die	kankereffek,	van	rassisme	word	onder-
	skat.	 Dit	 is	 nie	 deel	 van	 die	 onderrigkurrikulum	 van	
die	 kerk	 nie.	 Ons	 gee	 nie	 in	 die	 kategese,	 Bybelskole,	
omgeegroepe	 of	 prediking	 aan	 rassisme	 aandag	 nie.	
Indien	wel	–	hoeveel	keer	die	afgelope	10	jaar?

	Ons	het	gemeen	ons	samelewing,	en	die	kleiner	same-
	lewings	waarin	ons	geloofsgemeenskappe	 funksioneer,	
sal	ná	1994	sommer	vanself	regkom.	Of	dat	dit	die	staat	
se	saak	is	om	dit	te	laat	regkom.	In	die	heropbou-	en	ont-
wikkelingsgeleenthede	 in	 ons	 land,	 lê	 die	 geleentheid	
tot	versoening.	Daarmee	saam	loop	die	geleentheid	om	
rassisme	uit	 te	 roei.	Ons	 laat	dit	by	ons	verbygaan.	Só	
gaan	die	wonderlike	geleenthede	om	mekaar	werklik	te	
leer	ken	en	liefkry,	óók	verby.

	Daar	is	baie	opinies	oor	die	werk	van	die	Waarheids-en-
	Versoeningskommissie.	In	die	finale	aanbevelings	is	daar	
egter	’n	hele	aantal	sake	wat	ook	aan	die	adres	van	kerke	
gerig	is,	maar	waaraan	kerke	gesamentlik	nog	nie	aandag	
gegee	het	nie.	

	Die	impasse	van	die	kerkherenigingsprosesse	help	ons	
nie	op	die	oomblik	nie.

	Daar	gebeur	slegte	goed	met	ons	lidmate	–	en	baie	daar-
	van	 word	 rassisties	 beleef,	 of	 rassisties	 geïnterpreteer	
en	vertaal.	Die	Handves	vir	Regte	wat	in	die	Grondwet	
verskans	is,	funksioneer	sleg	in	ons	samelewing.

Hierdie	 uitgawe	 van	 Kruisgewys	 word	 aan	 rassisme	 as	
onderwerp	gewy	omdat	die	Moderamen	van	die	Algemene	
Sinode	van	die	NG	Kerk	met	bekommernis	kennis	geneem	
het	 van	 die	 voortslepende	 rassisme	 van	 alle	 kante	 wat	
voortgaan	om	verhoudings	in	ons	samelewing	te	vertroebel.	

Die	Moderamen	is	oortuig	dat	die	NG	Kerk	graag	méér	
wil	 doen	 om	 lidmate	 op	 die	 pad	 van	 versoening	 en	 die	
bekamping	 van	 rassisme	 te	 begelei.	 Die	 Moderamen	 het	
daarom	in	Maart	2008	besluit	om
l	 die	duidelike	besluit	van	Kerk en Samelewing (1990)	

par	 96-115	 onder	 die	 aandag	 van	 sinodes	 te	 bring	
sodat	hulle	dit	aan	ringe,	kerkrade,	leraars	en	lidmate	
kan	deurgee;

l	 sinodes	te	versoek	om	leraars	en	kerkrade	te	bege-
lei	 om	 daadwerklik	 in	 die	 Woordverkondiging	 en	
lewenspraktyk	van	lidmate	hieraan	aandag	te	gee;

l	 die	redaksies	van	Kruisgewys, Kerkbode	en Lig	te	ver-	
	 soek	om	oor	'n	tydperk	’n	reeks	artikels	hieraan	te	wy;
l	 die	Moderatuur	te	versoek	om	’n	dringende	gesprek

met	die	moderature	van	die	ander	kerke	in	die	NG	
Kerk	familie	oor	dié	saak	aan	te	vra	en	die	saak	ook	
in	ekumeniese	gesprekke	op	die	agenda	te	plaas.

Die	opdrag	én	uitdaging	is	om	élke	mens	te	sien	en	te	hanteer	
as	’n	gawe	wat	God	aan	hierdie	wêreld	gegee	het	vir	wie	ek	
kan	aanraak	soos	Jesus	sou	doen…	maak	nie	saak	wie	sy	of	
hy	is	nie!
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Die	droom	van	‘een,	
heilige,	algemene	
Christelike	kerk’
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Die	reënboognasie	sukkel	steeds	met	kleur.	Die	
Reitz-video	 by	 die	 Kovsie-kampus	 is	 maar	
een	voorbeeld.	Die	openbare	reaksie	van	die	

kerk	se	kant	af	was	tereg	skerp	afwysend.	Van	politie-
ke	kant	af	was	die	reaksie	ook	baie	aggressief	met	eise	
van	afdanking	van	die	universiteitsbestuur.	Die	media	
plaas	 steeds	berigte	en	onderhoude	om	die	onderlig-
gende	rassisme	in	ons	samelewing	uit	te	lig.

Die	 Moderamen	 van	 die	 Algemene	 Sinode	 het	 ’n	
skerp	 verklaring	 oor	 die	 video	 uitgereik,	 wat	 onder	
andere	sê:	“Of die video toneelspel of werklike gebeurtenisse 
uitbeeld, verander nie aan die walglikheid daarvan nie. 
Gesonde rasseverhoudinge in Suid-Afrika is uiters sensitief 
vir enige aksie wat op rassisme neerkom of so verstaan kan 
word … Dit is noodsaaklik dat rassistiese optrede deur wie 
ook al wat die menswaardigheid van mense in die Bybelse 
sin van die woord aantas, veroordeel en uitgeroei word  … 
Ons hoop dat die gebeure by die UV almal in die land sal 
aanspoor om rassisme te bestry en saam en vreedsaam te strewe 
na die handhawing van ’n ruimte vir almal binne die wet en 
aanvaarbare norme en standaarde.”

Min	mense	weet	egter	dat	in	dieselfde	week	dat	die	
berugte	 Reitz-video	 die	 publieke	 oog	 getref	 het,	 die	
NG	gemeente	Kovsie-Kampus	’n	swart	leraar	beroep	
het.	Sigh	Melaletsa	 is	 reeds	 sedert	2000	besig	met	 ’n	
multi-kulturele	bediening	wat	met	 sy	beroeping	ver-
der	uitgebou	kan	word.

Dít	 is	 ’n	verhaal	van	hoop,	 ’n	 rigtingwyser	vir	 an-
der	om	na	 te	volg.	 In	hulle	eie	kontekste	moet	hulle	
soek	na	maniere	om	rassisme	positief	 te	omvorm	na	
die	 droom	 van	 “een,	 heilige,	 algemene,	 Christelike	
kerk,	 die	 gemeenskap	 van	 die	 heiliges”	 wat	 in	 die		
Apostoliese	 Geloofsbelydenis	 verwoord	 is.	 Dié	 een-

heid	moet	die	grense	van	ras,	kleur,	etnisiteit	en	kul-
tuur	transendeer	om	’n	ware	reënbooggemeenskap	na	
die	beeld	van	God	te	vorm.

Ons	fokus	dus	in	dié	Kruisgewys	op	artikels	wat	kan	
koers	gee	aan	die	droom	van	’n	multi-kulturele	kerk.
Piet Naudé	–	Teen-rassisme vra 'n nuwe, Christelike bril 
–	 verduidelik	 hoe	 in	 die	 Imago Dei	 teologie	 rassisme	
geen	plek	het	nie	–	bladsy	3.
Jurgens Hendriks	–	Wees oop vir die Ephesian	moment 
–	skryf	oor	die	sending-historiese	perspektief	van	An-
drew	Walls.	Hy	wys	daarop	dat	die	kerk	in	wese	’n	be-
weging	 is	wat	die	grense	van	ras	en	kultuur	oorsteek	
–	bladsy	5.
Kobus Schoeman – ‘Sunday morning at eleven the week’s 
most segregated hour’ – belig	dié	stelling	van	Martin	Lu-
ther	King	Jr	oor	die	Amerikaanse	kerk.	Met	perspek-
tiewe	uit	die	navorsing	van	Kerkspieël 2006	besin	hy	oor	
die	situasie	in	die	NG	Kerk		–	bladsy	7.
Leon Marais	 –	Kovsies opgewonde oor Sigh Melaletsa – 
skryf	oor	sy	onderhoud	met	Sigh	Melaletsa,	pas	beroep	
as	studenteleraar	by	die	Studentegemeente	op	die	kam-
pus	van	die	Universiteit	Vrystaat	–	bladsy	10.
Danie Mouton	 –	 Ghanese prediker se onwaarskynlike 
middestadvennoot –	 skryf	 oor	 sy	 gesprek	 met	 Robert	
Bagna,	’n	Ghanese	pastor	wat	in	die	middestad	van	PE	
met	 ’n	 bediening	 begin	 het.	 Die	 interessante	 van	 die	
beginjare	 daarvan	 is	 dat	 die	 eerste	 lidmate	 witmense	
was!	–	bladsy	12.
Piet Delport	–	Rassisme: ’n Lidmaat se perspektief	–	skryf	
oor	die	rassisme	wat	in	die	meeste	van	ons	teenwoordig	
is.	Dit	kan	egter	weerstaan	word	deur	aan	dit	enersyds	
te	erken	en	andersyds	iets	daaraan	te	doen,	veral	deur	
oor	rasgrense	uit	te	reik	–	bladsy	14.

l Die skildery op die voorblad, “the individuals 20”, is  
paneel 2 van ’n reeks van 54 deur die kunstenaar Anton Brink. 
Dit was deel van sy 2006-uitstalling, “dogma”, wat die tema 
van ontmagtiging so wel as die mag van die individu in die 
konteks van wêreldpolitiek ondersoek. Gaan kyk gerus na 
’n seleksie van sy werk by http://www.southafricanartists.
com/showartist.asp?Code=BRINK001 .

l Chris van Wyk - Artikelredakteur
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Rassisme	 is	 ’n	 siening	 dat	 iemand	 anders	 of	 ’n	
	ander	 groep	 mense	 minderwaardig	 is	 of	 an-
ders	behandel	behoort	te	word	bloot	op	grond	

daarvan	dat	hulle	tot	’n	ander	ras-	of	kultuurgroep	be-
hoort.

	 Rassisme is aangeleerde gedrag

’n	 Mens	 word	 nie	 rassisties	 gebore	 nie.	 Rassisme	 is	
aangeleerde	 gedrag	 wat	 jy	 dikwels	 met	 die	 moeders-
melk	van	taal,	geskiedenis,	politiek	en	kultuur	inkry.	Jy	
aanvaar	dat	negatiewe	houdings	op	rassegronde	reg	en	
selfs	goed	is	omdat	almal	in	jou	“in-groep”	so	dink	of	
so	handel.	

Omdat	jy	aanleer	om	met	hierdie	bril	na	die	wêreld	
om	jou	te	kyk,	vind	 jy	ook	heel	maklik	“bewyse”	van	
hoe	sleg	of	verkeerd	of	minderwaardig	“die	ander”	is.	
Jy	is	gou	om	jou	mening	te	verdedig	op	grond	van	ver-
algemenings	 wat	 uit	 enkele	 spesifieke	 gevalle	 afgelei	
word.	“Kyk	daar!	Ek	het	jou	mos	gesê!”	

Mettertyd	 groei	 daar	 vaste	 stereotipes:	 Indiërs	 is	
skelm;	Vendas	is	lui	en	Zoeloes	veglustig;	oor	die	alge-
meen	 is	 swartmense	 sonder	 inisiatief;	 wittes	 is	 hoog-
moedig	 en	 materialisties;	 Jode	 kry	 altyd	 hulle	 sin;	
	Nigeriërs	 is	skelms;	Christene	hou	van	mag	en	Mos-
lems	is	fanaties.
	

Om nuut na ‘die ander’ te kyk

Wat	rassisme	so	moeilik	maak	om	te	oorkom,	is	dat	dit	
’n	 skuif	 in	paradigma	of	waarneming	van	“die	ander”	
vereis.	Jy	moet	’n	nuwe	bril	kry.	Dit	vra	van	iemand	om	
kontra	sy	of	haar	agtergrond	en	vasgelegde	oortuigings	
te	dink	en	hopelik	te	handel.	Wanneer	hierdie	paradig-
ma	boonop	nog	godsdienstig	ondersteun	word,	 is	die	
taak	inderdaad	formidabel:	“As	God	ook	soos	ek	dink,	

hoekom	moet	ek	dan	verander?	Dis	mos	sy	wil.”
Daar	is	teoloë	wat	meen	ons	moet	liefs	nie	probeer	

om	die	waardigheid	van	alle	mense	vanuit	die	Christe-
like	geloof	te	verdedig	nie.	

Eerstens	sou	so	’n	“Christelike”	verdediging	juis	nie	
universeel	wees	nie,	en	daarom	slegs	beperkte	“intra-
Christelike”	geldigheid	dra.	Wat	dan	van	die	res	van	die	
mensdom?	

Tweedens	is	godsdiens	dikwels	die	oorsaak	en	grond	
vir	 rassisme	 (ons	 eie	 geskiedenis	 vertel	 daarvan),	 en	
moet	 ons	 juis	 die	 invloed	 van	 godsdiens	 beperk.	 Die	
enigste	uitweg	is	om	sekulêre	argumente	op	grond	van	
byvoorbeeld	die	Universele	Verklaring	van	Menseregte	
te	voer.

Ek	 meen	 tog	 dat	 ons	 rassisme	 vanuit	 die	 Christe-
like	geloof	moet	beveg.	Ek	kan	die	 teenargumente	 in	
die	vorige	paragraaf	net	mooi	omdraai:	Christene	moet	
natuurlik	begin	om	die	Christelike	basis	van	rassisme	in	
eie	midde	te	beveg.	Dis	’n	intens	hermeneutiese	stryd	
wat	ons	nie	kán	of	mág	opgee	nie.	Ons	moet	die	teen-
rassistiese	strominge	(daar	is	ook	ander!)	in	ons	tradisie	
uitlig	en	versterk,	en	nie	ons	geloof	prysgee	op	grond	
van	die	historiese	misbruik	daarvan	nie.
	

Om met oortuiging rassisme te beveg

Verder	het	ons	’n	roeping:	As	ons	die	evangelie	met	sy	
inklusiewe	 genadeboodskap	 glo,	 aanvaar	 ons	 die	 taak	
om	dit	universeel	te	verkondig.	Ons	mag	nie	die	huidige	
wêreld	bloot	aan	sekulêre	argumente	oorgee	nie	–	juis	
omdat	hierdie	argumente	nie	deur	almal	gekoop	word	
nie.	 Rassisme	 moet	 universeel	 óók	 met	 die	 kragtige	
oortuigings	van	die	Christelike	geloof	beveg	word.	

Ons	het	dus	’n	interne	en	eksterne	taak.

Om ‘die ander’ 
in die geloofsgemeenskap in te sluit

Die	eerste	taak	is	na	binne	gerig:	Ons	moet	vashou	aan	
die	 Bybelse	 visie	 dat	 die	 geloofsgemeenskap	 ’n	 voor-
beeld	van	verwelkoming	en	gasvryheid	is,	waar	–	soos	
Korintiërs	 sê	en	Belhar	bely	–	ons	verskille	positiewe	
bates	is	om	mekaar	in	vryheid	te	dien.

Laat	ons	nie	vergeet	dat	die	profete	telkens	Israel	se	
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“eksklusiewe”	en	“nasionalistiese”	selfverstaan	as	God	
se	uitverkore	volk	bestry	het	nie.	Hulle	moes	die	“an-
der”,	 die	 vreemde,	 in	 hulle	 midde	 verwelkom	 “want	
julle	was	self	slawe	in	Egipte”.	Die	wetgewing	oor	die	
vrystelling	 van	 slawe	 en	 die	 inkorporering	 van	 buite-
staanders	in	die	huis	van	Jakob	maak	die	idee	van	Israel	
as	 ras-gebaseerde	Godsvolk	gewoon	vreemd	aan	God	
se	intensies.

Laat	ons	nie	vergeet	dat	Jesus	se	bediening	’n	merk-
waardige	teenspraak	op	die	kulturele	en	godsdienstige	
oortuigings	 van	 sy	 tyd	 verteenwoordig	 nie.	 Hy	 sluit	
	Samaritane,	 onrein	 vroue,	 gehate	 belastingmense	 en	
uitgestote	mal	mense	by	sy	liefde	in.	

Laat	ons	nie	vergeet	dat	die	eerste	gemeente	in	Jeru-
salem	’n	mengelmoes	van	tale,	rasse	en	stande	ingesluit	
het	nie.	Nogtans	het	hulle	eendragtig	volhard	in	gebed	
en	breking	van	brood,	mekaar	ondersteun	en	die	Here	
geprys	(Hand	2).	Laat	ons	nie	vergeet	dat	in	dieselfde	
Handelinge-verhaal	 God	 Petrus	 van	 rassisme	 bevry	
nie:	 “Wat	 ek	 rein	 verklaar	 het...”,	 en	 dat	 die	 Apostel-
konvent	presies	op	hierdie	punt	duidelik	lei:	Ons	gaan	
nie	swaarder	laste	op	nie-Joodse	bekeerlinge	plaas	as	op	
ander	nie,	want	ons	is	almal	uit	genade	gered.	

Laat	ons	nie	vergeet	nie	dat	Paulus	sy	eie	ras	en	kul-
tuur	as	waardeloos	vir	verlossing	afmaak	(Fil	2)	en	daar-
op	 aandring	 dat	 die	 nuwe	 gemeenskap	 almal	 kinders	
van	Abraham	is:	Daarom	is	daar	nie	plek	vir	rassisme	
nie	–	daar	is	nie	meer	Griek	of	Jood	nie,	want	ons	in	een	
in	Jesus	Christus	(Gal	3).	

Die	 implikasie	 van	 hierdie	 eerste,	 “interne”	 taak	 is	
duidelik:	 Solank	 daar	 tekens	 van	 rassisme	 binne	 die	
Christendom	 leef,	 solank	 rassisme	 nog	 op	 grond	 van	
die	Bybel	en	tradisie	verdedig	word	en	strydlustige	taal	
teenoor	ander	gelowe	gebruik	word,	staan	hierdie	ge-
meenskap	self	teenoor	die	genade	en	liefde	van	God.	

Ons	mag	nie	God	se	anti-rassistiese	visie	vir	die	ge-
loofsgemeenskap	self	prysgee	of	verloor	nie.	

Om elke mens as God se mens te beskou
Die	tweede	taak	is	na	buite	gerig.	Dit	het	te	make	met	
’n	universele	intensie	wat	almal	insluit	–	ook	diegene	
buite	 ons	 geloofsgeledere.	 Dis	 hier	 waar	 die	 mens	
“geskape	na	Gods	beeld”	(Gen	1)	so	’n	belangrike	rol	
speel.

In	watter	opsig	is	mense	“die	beeld	van	God”?
Verskeie	antwoorde	is	al	hierop	gegee,	maar	die	kon-

sensus	 is	nou:	Daar	 is	geen	spesifieke	eienskap	 in	die	
mens	 self	 wat	 die	 beeld	 van	 God	 versinnebeeld	 nie.	
Mense	is	nie	“beelddraers”	omdat	ons	rasioneel	of	(an-
ders	as	diere)	kultuurskeppers	is,	of	omdat	ons	op	een	
of	ander	manier	 fisies	“soos	God”	 lyk	nie.	Die	gevaar	
van	so	’n	standpunt	is	duidelik	–	ons	sal	hierdie	eien-
skap	in	sommige	sien	en	in	ander	nie.	

Nee,	beelddraer	beteken	dat	mense	kragtens	die	feit	
dat	 God	 hulle	 geskep	 het	 aan	 God	 verbind	 is	 en	 be-
hoort.	Alle	mense	staan	–	so	glo	ons	–	in	’n	onontwyk-
bare	verhouding	tot	God,	die	Skepper	van	ons	almal.	

Ons	ken	dus	nie	status	of	waardigheid	aan	mense	toe	
op	 opvoedkundige,	 mediese	 of	 kulturele	 gronde	 nie,	
maar	op	grond	van	’n	dieper	visie:	Elke	mens	is	God	se	
mens.	Daarom	respekteer	ek	elke	mens	en	elke	groep	
en	behandel	hulle	met	gelyke	waardigheid	–	maak	nie	
saak	 hoeveel	 ek	 van	 hulle	 verskil	 of	 hoe	 min	 ek	 “na-
tuurlikerwys”	van	hulle	hou	nie.	

Die	 Christendom	 ontleen	 hierdie	 visie	 aan	 ons	
Joodse	wortels	 en	 stem	hierin	ooreen	met	ons	naaste	
godsdienstige	bure,	die	Judaïste.	Natuurlik	het	ons	dit	
nog	verder	vertolk:	Christus	 is	by	uitnemendheid	die	
beeld	van	God	(Kol	1).	Die	Heilige	Gees	herskep	ons	
immers	om	al	hoe	meer	soos	Christus	te	word.	

In	hierdie	beeld	van	God,	Christus	en	die	Gees,	het	
rassisme	geen	plek	nie.

l Piet Naudé is ’n voormalige moderator van die Oos-Kaap-
land Sinode van die NG Kerk, ’n baie gesogte skrywer en 
prediker en tans Professor in Etiek en Christelike studies by 
NMMU.
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Die	Prediker	het	al	gesê:	“Wat is, was reeds, wat 
kom het ook al reeds gebeur, God laat weer gebeur 
wat vroeër gebeur het”	(Pred	3:15).	

Die	 worsteling	 met	 diversiteit	 is	 nie	 ’n	 nuwe	 ding	
nie.	Inteendeel,	as	Andrew	Walls	oor	meer	as	60	jaar	se	
teologiese	arbeid	van	die	kerk	se	geskiedenis	terugkyk,	
toon	 hy	 aan	 hoedat	 die	 geskiedenis	 homself	 herhaal.	
Dit	is	net	dwase	wat	nie	uit	die	geskiedenis	leer	nie.

	
Sentrum van Christelike geloof skuif gedurig

In	 sy	 epogmakende	 boek,	 The Cross-Cultural process in 
Christian History; studies in the transmission and appropria-
tion of faith (New	York:	Orbis,	2002)	toon	Walls	aan	hoe	
die	 Christelike	 geloof	 ’n	 herhalende	 patroon	 het:	 die	
hartland	daarvan	is	gedurig	aan't	skuif.	

Tydens	 Jesus	 se	hemelvaart	was	 Jerusalem	en	Pale-
stina	 die	 sentrum	 van	 die	 vroeë	 kerk.	 Ná	 Jerusalem	
vernietig	 is,	 vind	 die	 diaspora	 (verspreiding)	 van	 die	
Jode	en	Christene	oor	die	bekende	wêreld	van	daardie	
tyd	 plaas.	 Só	 skuif	 die	 hartland	 (of	 sentrum)	 van	 die	
Christelike	 kerk	 na	 Klein-Asië,	 en	 later	 na	 Egipte	 en	
Noord-Afrika.	Dit	beweeg	oor	geografiese,	politieke	en	
etniese	(rasse-)	grense	heen.	

Met	die	opkoms	van	die	Ottomaanse	Ryk	versprei	die	
Islam	deur	die	Arabiese	lande	en	Noord-Afrika.	Bitter	
min	van	die	Christelike	geloof	is	in	dié	lande	oor.	Maar	
elders	in	die	nuwe	wêreld	vind	die	evangelie	ingang	in	
mense	se	harte.	Walls	beskryf	dié	proses	(2002:32):

There is a significant feature of each of these demographic and 
cultural shifts of the Christian centre of gravity. In each case a 
threatened eclipse of Christianity was averted by its cross-cul-
tural diffusion. Crossing cultural boundaries has been the life 
blood of historic Christianity. It is also noteworthy that most of 
the energy for the frontier crossing has come from the periphery 
rather than from the centre.

In	 die	 vierde	 hoofstuk	 van	 die	 boek	 gee	 Walls	 ons	
iets	soos	’n	nabyskoot	van	wat	hierdie	bewegings	ver-
oorsaak.	

Die	evangelie	van	Jesus	Christus	is	goeie	nuus	wat vir 
die hele wêreld bestem is. Die	oomblik	dat	jy	dit	vir	jouself	
hou	en	God	vir	jouself	en	vir	jou	eie	belang	opeis,	be-
gin	die	stadige	kanker	van	geestelike	dood	intree.	Die	
oomblik	dat	jy	die	deure	van	jou	hart	en	lewe	vir	ander	
oopmaak	–	in	navolging	van	Christus	se	koms	aarde	toe	
–	en	jy	daarmee	oor	die	grense	van	jou	eie	lewe,	kultuur	
en	belange	beweeg,	word	die	liefde	en	diensbetoon,	die	
gemeenskap	 en	 genade,	 die	 reg	 en	 vrede	 van	 God	 se	
teenwoordigheid	 herontdek.	 Soos	 wat	 dit	 inspoel	 in	
mense	 se	 lewe	 en	 kultuur	 en	 dit	 omswaai	 en	 suiwer,	
bring	dit	ongekende	nuwe	lewe.

Dit	sal	goed	wees	om	die	Efese-brief	weer	’n	slag	te	
lees	en	die	konteks	en	tyd	waarin	dit	geskryf	is	in	ag	te	
neem.	Ek	deel	in	verteltrant	wat	Walls	beskryf.

Nuwe kultuursituasies vereis 
nuwe Christelike lewenswyses

 
Die	boek	Handelinge	vertel	van	die	handelinge	van	die	
apostels.	Meer	korrek,	dit	vertel	van	die	Heilige	Gees,	
die	Gees	van	Christus.	

’n	 Mens	 ervaar	 gewoonlik	 verskeie	 “bekerings”	 in	
jou	lewe.	Petrus	sal	vir	ons	van		’n	hele	paar	in	sy	lewe	
kan	vertel.	

Twee	hoofstukke	in	Handelinge	(10-11)	word	gewy	
aan	Petrus	 se	 rassisme-bekering.	Daarna	 lees	ons	hoe	
die	kerk	in	Antiogië	onder	die	heidene	groei.	Dis	hier	
waar	die	bittere	 stryd	oor	kerkorde	 en	kerklike	bepa-
lings	en	gewoontes	–	die	verhaal	wat	elke	dominee	ken	
–	 sy	 kop	 begin	 uitsteek.	 Natuurlik	 word	 ’n	 kommis-
sie	aangestel	en	die	saak	na	’n	meerdere	vergadering	te	
verwys	–	en	nie	sommer	enige	een	nie,	maar	na	die	op-
pergesag	in	Jerusalem.	

In	Handelinge	15	word	seker	een	van	die	belangrik-
ste	besluite	in	die	kerkordelike	geskiedenis	van	die	kerk	
geneem.	U	ken	die	storie.	Walls	sê	hieroor	(2002:76):

These new, raw believers, however, were left to find, under 
the guidance of the Holy Spirit, a way of life that expressed Je-
sus under the conditions of the Hellenistic society... This meant 
developing a whole new Christian lifestyle for conditions that no 
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previous believer had had to cope with. It means facing a whole 
array of situations that simply had not arisen, and could not 
arise, for any Jerusalem believer. 

So	ontwikkel	 twee	duidelik	onderskeibare	Christe-
like	 lewenswyses	 in	 twee	 heeltemal	 verskillende	 kul-
ture:	Joods	en	Helleens.	

Paulus	 skryf	 egter	 onomwonde	 in	 Efesiërs	 dat	
God	 in	Christus	die	middelmuur	van	 skeiding	 afge-
breek	 het.	 Die	 gelowiges	 is	 een	 in	 Hom.	 Deur	 die	
één	 Gees	 het	 almal	 toegang	 tot	 die	 één	 Vader.	 Daar	
is	nooit	 sprake	dat	die	een	kultuur	 ten	koste	van	die	
ander	 sy	 identiteit	 moet	 opgee	 nie.	 Inteendeel,	 albei	
is	 noodsaaklike	 dele	 van	 die	 één	 liggaam.	 Die	 Here	
het	 ons	 almal	 vrygemaak	 en	 geroep	 om	 die	 evange-
lie	verder	te	neem	na	elke	sentimeter-breedte	van	die	
lewe	waar	ons	geroep	is	om	getuies	te	wees.	Dit	is	die	
hoër	 lojaliteit	 wat	 ons	 met	 mekaar	 versoen	 wanneer	
ons	aan	die	nagmaaltafel,	waar	die	offer	van	Christus	
gedenk	word,	aansit.

Openheid vir ander bring die Ephesian moment

Christus,	 die	 evangelie	 wat	 ontdek	 en	 geleef	 word,	
bring	’n	ongekende	vreugde	en	energie.

	Reg	rondom	die	Middellandse	See	het	die	evange-
lie	soos	’n	vloedgolf	versprei.	Rodney	Stark	en	sy	span	
navorsers	se	werk	oor	The Rise of Christianity (1997:	San	
Francisco:	 Harper)	 vertel	 hoe	 ’n	 obskure	 groep	 van	
7	000	gelowiges	oor	drie	eeue	heen	gegroei	het	tot	die	
dominante	geestelike	invloed	wat	die	Westerse	wêreld	
in	sy	diepste	wese	beïnvloed	het.	Teen	die	tyd	dat	Kon-
stantyn	die	Christelike	kerk	tot	staatsgodsdiens	verklaar	
het,	 was	 33	miljoen	 van	 die	 56	miljoen	 mense	 in	 die	
Ryk	geassosieer	met	Jesus,	die	Here	(Kurios).	

Een	van	die	duidelikste	faktore	wat	die	groei	van	die	
Christelike	geloof	verklaar,	is	die	eenvoudige	waarheid	
van	die	brief	aan	die	Efesiërs:	Maak	jou	huis	en	jou	hart	
oop	vir	elke	mens	...	leef	Christus	(vgl	Ef	4	en	5)	–	en	
die	skoonheid	en	die	grootsheid	van	die	God	se	genade	
en	 liefde	 oorbrug	 alle	 verskille.	 Dit	 is	 die	 “Ephesian	
moment”	–	die	sosiale	bymekaar	kom	van	mense	van	
twee	(of	meer)	kulture	om	Christus	te	ervaar.

Luister	weer	na	Walls	(2002:78-79):
There are two dangers. One lies in an instinctive desire to 

protect our own version of the Christian faith, or even to seek 

to establish it as the standard, normative one. The other, and 
perhaps the more seductive in the present condition of Western 
Christianity, is the postmodern option: to decide that each of 
the expressions and versions is equally valid and authentic, and 
that we are therefore each at liberty to enjoy our own in isolation 
from all the others.

Kerk se toekoms lê in voortdurende afbreek 
van skeidingsmiddelmure

Die	patroon	wat	Walls	raakgesien	het,	is	weer	op	’n	dra-
matiese	globale	skaal	aan	die	afspeel.	Kyk	na	die	volgen-
de	prentjie	(uit	Lamin	Sanneh:	Whose religion is Christi-
anity? Grand	Rapids:	Eerdmans,	2003).	

Teen	 1962	 verlaat	 die	 meeste	 sendelinge	 Afrika.	 In	
dié	stadium	is	daar	 in	Afrika	60	miljoen	Christene	en	
145	miljoen	Moslems.	Toe	gebeur	die	Handelinge	15-
proses	en	die	evangelie	kry	sy	vrye	loop	in	Afrika.	Tus-
sen	1970	en	1985	 is	daar	gemiddeld	16	500	bekerings	
per	dag	in	Afrika	tot	die	Christelike	geloof...	en	’n	leeg-
loop	 van	 kerke	 in	 die	 Noorde	 en	 Weste.	 In	 2005	 tel	
Afrika	408	miljoen	mense	wat	met	Christus	assosieer,	
46%	van	sy	bevolking.	Moslems	tel	355	miljoen,	40%	
van	die	Afrika-bevolking.	

Die	kerk	se	geestelike	heil	en	toekoms	lê	daarin	dat	
dit	 voortdurend	 middelmure	 van	 skeiding	 afbreek.	
Dit	moet	sonder	ophou	strewe	om	saam	met	“die	an-
der”	 aan	 tafel	 te	 gaan	 sit.	 In	die	breek	van	brood	en	
die	drink	van	wyn	moet	dit	Jesus	se	visie	op die wêreld 
gedenk.	Die	doel	van	 teologie,	 sê	Walls	 (2003:79),	 is	
om	 met	 onderskeiding	 Christus	 se	 leiding	 konteks-
tueel	te	soek.	

Die	groter	vreugde	en	bevryding	vir	die	kerk	is	om	
saam	 met	 ander	 uit	 te	 beweeg	 na	 die	 uitdagings	 van	
ons	 gebroke	 wêreld.	 Die	 Een	 aan	 wie	 alle	 mag	 gegee	
is,	kán	dit	verander.	Hy	spesialiseer	in	die	doen	van	die	
onmoontlike.	 Rassisme	 is	 ’n	 hekkie	 ...	 maar	 die	 oor-
winning	daaroor	is	’n	deur	tot	die	lewe	en	hoop	vir	die	
wêreld!

	
l Jurgens Hendriks het pas afgetree as departementshoof van 
Praktiese Teologie en Missiologie by die Universiteit Stellen-
bosch.  Benewens sy jare lange betrokkenheid by die ontwikke-
ling van Gemeentebou/Bedieningspraktyk in die NG Kerk, 
is hy ook direkteur van die Network	for	African	Congre-
gational	Theology	(NETACT) en die Eenheid	vir	Gods-
diens	en	Ontwikkelingsnavorsing	(EGON).

Van bl 5

Die lidmaat se eenstop- Christelike boekwinkel
Direkte bestellings: bestel@bmedia.co.za 
Deeloproepe:  0860 231 231 
   0860 26 33 42 of 0860 BMEDIA

E-aankope: www.bybelmedia.co.zaVennoot in geloof en bediening



7

“W           e must face the fact that in America the church is still the most segregated major  
institution in America. At 11:00 on Sunday morning when we stand and sing and 
Christ has no east or west, we stand at the most segregated hour in this nation. This 

is tragic.” Só	het	Martin	Luther	King	in	1963	gesê	toe	hy	geworstel	het	met	die	kerke	in	die	
VSA	se	onvermoë	om	’n	bydrae	te	maak	om	van	segregasie	in	die	Amerikaanse	samelewing	
ontslae	te	raak	en	rassegrense	oor	te	steek.	

’n	Groot	deel	van	die	verhaal	van	die	NG	Kerk	loop	ook	langs	rasselyne.	Die	vraag	is:	Hoe	lyk	die	prentjie	binne	
die	NG	Kerk	vandag?

Teologiese en sosiale wortels van die rasse-diskoers

Ras	is	méér	as	net	die	verwysing	na	’n	bepaalde	bevolkingsgroep	of	die	eienskappe	van	’n	groep	mense.	Politieke	en	
sosiale	omstandighede	bepaal	ras.

Sosiale	diskoerse	en	magsverhoudings	speel	’n	belangrike	rol	in	die	definiëring	en	omskrywing	van	die	konsep	
“ras”	.	Dit	is	nie	net	’n	biologiese	kategorie	of	die	beskrywing	van	biologiese	verskille	nie.	

Ras	word	verstaan	en	beskryf	binne	’n	spesifieke	sosiale	konteks.	
Ook	binne	die	NG	Kerk	bepaal	sosiale	omstandighede	die	gesprek	oor	ras.	Die	teologiese	en	sosiale	wortels	van	

dié	diskoers	lê	binne	die	apartheidsera.	Die	huidige	konteks	van	’n	“nie-rassige”	Suid-Afrika	speel	ook	’n	groot	rol.
Histories	gesien	was	die	NG	Kerk	vanaf	1881	tot	1990	’n	kerk	wat	byna	eksklusief	uit	wit	lede	bestaan	het.	In	

die	middel	tagtigerjare	en	vroeë	negentigs	verander	die	omstandighede	egter	polities	en	kerklik	radikaal.	Die	ANC	
word	ontban.	Nelson	Mandela	word	vrygelaat.	Kerklik	word	rassisme	in	1986	as	sonde	veroordeel.	Die	lidmaatskap	
van	die	NG	Kerk	is	nou	“oop”.	

Mense	van	verskillende	rasse	kon	voortaan	lede	van	die	“wit”	kerk	word.	Verhoudings	en	samewerking	tussen	
lidmate	van	die	familie	van	die	“ander”	groep	was	veronderstel	om	te	verbeter.	Teoreties	het	kerklike	beleid	dit	
immers	nou	moontlik	gemaak.	Goeie	teologiese	argumente	is	aangevoer	vir	die	noodsaak	daarvan.	

Die	kritiese	vraag	is:	Het	persone	van	“ander”	groepe	lid	van	die	“wit”	kerk	geword?	Of	was	daar	’n	gaping	tussen	
amptelike	kerklike	standpunte	en	die	houding	en	gedrag	van	die	lidmate	en	gemeentes	se	leierskap?	Het	die	besluite	
gelei	tot	’n	verandering	in	wat	op	gemeentevlak	gebeur?

Ander-rassige lidmate toenemend welkom in NG Kerk

Kerkspieël	doen	sedert	1989	navorsing	oor	dié	kritiese	vraag:	Hoe	aanvaarbaar	is	lidmate	van	ander	rassegroepe	in	
die	NG	Kerk?	(Sien	Kruisgewys 4/2	vir	’n	bespreking	oor	die	bevindinge	tot	2004	-	http://www.gemeentes.co.za/Pdf/
Kerklike%20aanvaarding.pdf).	

Kerkleiers	(meestal	ouderlinge	en	diakens)	en	predikante	moes	oor	lidmate	van	die	NG	Kerkfamilie	hulle	eerste	
reaksie	op	onder	andere	die	volgende	stelling	aandui:	“… ek is bereid om ... hulle as lidmate van my gemeente te aanvaar”:	

•	 In	1989	sê	vyf	en	dertig	persent	van	die	kerkleiers	“ja”.		
Die	ja-respons	groei	met	elke	opname	tot	sewentig	persent	in	2005.	
•	 Dié	vraag	is	die	eerste	keer	in	1996	aan	die	predikante	gevra.	Van	hulle	sê	drie	en	tagtig	persent	ja.	Dié	syfer	
styg	tot	drie	en	negentig	persent	in	2004.

‘Sunday	morning	at	
eleven	the	week’s	most	

segregated	hour’
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Dit	dui	daarop	dat	lidmate	van	die	NG	Kerkfamilie	toenemend	welkom	is	om	as	lidmate	by	plaaslike	NG	
gemeentes	aan	te	sluit.

	
Ander rasse veral welkom in ‘my gemeente’

Die	vrae	is	in	die	2006-opname	op	’n	ander	manier	aan	die	predikante	en	leiers	gevra.	
’n	Onderskeid	is	gemaak	deur	te	vra	

•	na	die	bereidheid	om	mense	van	’n	ander	bevolkingsgroep	in	“my”	gemeente	te	aanvaar;	en	
•	om	saam	met	hulle	aan	’n	“ander”	of	nuwe	gemeente	te	behoort.	

Die	respons	lyk	so:

Om	saam	met	persone	van	’n	ander	
bevolkingsgroep	aan	’n	ander	gemeente	as	
jou	eie	te	behoort,	is	duidelik	iets	anders	as	
om	by	“my	gemeente”	te	kom	inskakel.	

Die	verklaring	hiervoor	lê	waarskynlik	
meer	op	die	vlak	van	hoe	die	mags-
verhoudinge	lyk.	Dit	wil	voorkom	asof	
leiers	en	predikante	makliker	mense	by	
hulle	eie	gemeentes	sal	inskakel	as	om	
sáám	aan	’n	nuwe	gemeente	te	behoort.	
Dit	kan	wees	dat	hulle	voel	dat	in	“my	
gemeente”	hulle	nog	beheer	het.

Positief oor kerkeenheid nie noodwendig rede tot aktiewe deelname
 
’n	Volgende	manier	om	na	die	gesprek	oor	ras	binne	die	NG	Kerk	te	kyk,	is	om	die	saak	van	kerkeenheid	op	die	
tafel	te	sit.	

Kerkeenheid	het	natuurlik	nie	net	met	ras	te	doen	nie.	Nogtans	kan	dit	nie	ontken	word	dat	ras	tog	’n	baie	groot	
rol	in	die	gesprek	speel	nie.	Daar	lê	duidelike	lyne	in	terme	van	“my”	groep	en	kerk	teenoor	“hulle”	groep	en	kerk	
in	die	gesprek.	

Die	2006-opname	het	leiers	en	predikante	se	houding	teenoor	kerkeenheid	getoets.

Meeste	leiers	en	predikante	het	’n	positiewe	houding	
teenoor	pogings	tot	kerkeenheid,	maar	is	nie	aktief	besig	
om	daaraan	mee	te	werk	nie.	

’n	Mens	sou	hierop	kon	reageer	dat	indien	die	positiewe	
houding	nie	oorgaan	tot	aktiwiteit	nie,	daar	moontlik	verder	
niks	gaan	gebeur	tussen	mense	om	die	grense	van	skeiding	
oor	te	steek	nie.	

Sosiale redes groter struikelblok 
as die Belydenis van Belhar

Kerkspieël	het	ook	gevra	wat	moontlike	struikelblokke	in	die	
pogings	tot	kerkeenheid	is.

Baie	keer	word	aangeneem	dat	die	Belydenis	van	Belhar	
die	groot	hindernis	is.	Daar	daar	is	egter	ook	ander	faktore	
wat	in	die	pad	staan.	

In	’n	ondersoek	by	drie	“Transvaalse	sinodes”	in	2005	is	
’n	oop	vraag	gevra:	“Wat is volgens u waarneming die grootste hindernisse in die pad van kerkhereniging?”	

Duidelik	was	taal	en	kultuur	’n	baie	belangrike	hindernis.	Belhar	was	eers	in	die	derde	plek	as	struikelblok.	
Dié	struikelblok	lê	meesal	op	’n	sosiale	verhoudings-	en	nie	’n	teologiese	vlak	nie.	Dalk	word	té	veel	aandag	aan	

die	Belydenis	van	Belhar	gegee	en	word	die	rol	van	taal-	en	kultuurverskille	onderskat.	Rassisme	kan	gevolglik	’n	
dieper-liggende	sosiale	struikelblok	wees.

Predikante

As u aan lidmate van die NGK-familie 
dink, wat nie aan u eie bevolkingsgroep 
behoort nie, dui teenoor elk van die 
volgende stellings asseblief u houding 
aan. “Volgens my eerste reaksie is ek 
bereid om …”

hulle as lidmate van 
my gemeente te 
aanvaar 
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Leiers

Predikantesaam met hulle aan 
’n ander gemeente te 
behoort Leiers

66 25 4 3 2

49 24 9 7 11

31 21 16 9 23

17 14 16 10 43

Ek ondersteun die pogings tot 
kerkhereniging en werk aktief mee.

Ek is positief teenoor die pogings tot 
kerkhereniging maar neem nie aktief 
deel aan aksies in hierdie verband nie.

Ek staan apaties teenoor die pogings 
tot kerkhereniging.

Ek is teen pogings tot kerkhereniging 
maar neem nie deel aan aksies teen 
kerkhereniging nie.

Ek is teen pogings tot kerkhereniging 
en neem deel aan aktiwiteite om dit te 
verhoed.

Leiers Predikante

16 34

52 40

16 15

13 10

3 1
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Gemeentes gee min aandag aan rassismebekamping
 
Kerkspieël	wou	verder	weet	hoe	gemeentes	rassisme	as	’n	sosiale	probleem	hanteer.	Die	vraag	was:	Beskou	gemeentes	
rassisme	as	’n	ernstige	probleem	wat	die	aandag	vir	die	gemeente	verdien?	

Gemeentes	moes	na	aanleiding	van	SACLA	se	sewe	reuse	aandui	aan	watter	sosiale	probleme	hulle	die	meeste	
aandag	gee	(sien	Kruisgewys 8/2:	http://www.gemeentes.co.za/Pdf/Sewe_reuse.pdf).	

Dit	blyk	dat	gemeentes	die	meeste	aandag	aan	armoede	en	werkloosheid	(80%)	en	daarna	aan	gesinskrisisse	(71%)	
gee.	Seksisme	kry	die	minste	aandag	(14%)	en	rassisme	die	tweede	minste	(33%).	Rassisme	is	dus	nie	hoog	op	NG	
gemeentes	se	agenda	nie.

Baie gemeentes skep ruime vir ander taal- en kultuurgroepe

Sewentien	persent	gemeentes	het	aangedui	dat	hulle	’n	erediens	het	of	minstens	ruimte	skep	vir	ander	taal-	en	
kultuurgroepe	binne	gemeentes.	Die	afleiding	is	dus	dat	lidmate	uit	die	NG	Kerk	familie	welkom	is	as	hulle	by	die	
taal-en-kultuurkonteks	van	die	gemeente	inval.	Daar	is	egter	min	ruimte	vir	ander	groepe	geskep.	

Groot meerderheid van NG gemeentes het kontak met die kerkfamilie

Die	hoop	is	dat	méér	en	gereelder	kontak	en	samewerking	tussen	die	verskillende	gemeentes	binne	die	NG	
kerkfamilie	behoort	te	help	om	die	verskille	tussen	gemeentes	te	oorbrug	en	grense	af	te	breek.	Dié	afleiding	kom	
uit	die	respons	op	die	vraag	na	gemeentelike	kontak	binne	die	NG	Kerk	familie.

’n	Groot	meerderheid	van	NG	gemeentes	het	kontak	in	
die	vorm	van	skakeling	met	gemeentes	uit	die	familie.	

’n	Meerderheid	van	dié	gemeentes	hou	gesamentlike	
eredienste	en	nagmaal.	’n	Groot	meerderheid	het	ook	
gesamentlike	projekte.	Die	response	sê	egter	nog	te	min	
oor	die	frekwensie	en	omvang	van	die	kontak.

Benut die sosiale kapitaal en hanteer 
die rasse- en kultuurverskille 

Baie	van	dit	wat	binne	die	NG	Kerk	as	gevolg	van	ras-	en	
kultuurverskille	gebeur,	kan	vanuit	sosiale	prosesse	en	
magsverskille	beskryf	word.	

Dit	is	egter	nie	genoeg	om	dit	daar	te	laat	nie,	want	
natuurlike	prosesse	gaan	die	verskille	nie	oorbrug	en	oplos	
nie.	

Veertig	jaar	ná	King	se	opmerkings	oor	die	“aparte	
uur”	in	die	kerk,	merk	Barack	Obama	in	sy	nou	
bekende	toespraak	oor	ras	op	dat	baie	hiervan	nog	in	
die	Amerikaanse	samelewing	waar	is: “But the anger is 
real; it is powerful; and to simply wish it away, to condemn it 
without understanding its roots, only serves to widen the chasm of 
misunderstanding that exists between the races.” 

Daar	is	besliste	tekens	van	groeiende	positiewe	
gesindhede	binne	die	NG	Kerk	teenoor	lidmate	van	die	NG	Kerkfamilie.	Dit	is	miskien	nog	nie	genoeg	nie,	maar	
dié	groeiende	“sosiale	kapitaal”	moet	benut	en	gebruik	word	om	tot	aksie	en	handeling	oor	te	gaan.	

Hanteer	diepliggende	ras-	en	kultuurverskille	en	moet	dit	nie	ignoreer	nie.	Die	uitdaging	vir	die	NG	Kerk	is	om	
die	rasseskeidings	nóú	daadwerklik	oor	te	steek.

l Kobus Schoeman is die afgelope 14 jaar leraar van Riviera in Pretoria, ná bedienings in die lugmag en op Witbank. Hy is sedert 
1989 by Kerkspieël betrokke vanuit sy kundigheid in beide sosiologie (M-graad) en teologie (D-graad). Hy gee ook deeltyds by 
UP klas in Praktiese Teologie.

Het u kontak met ’n bepaalde 
gemeente van die NG Kerkfamilie?

Watter vorm neem die kontak aan?

Skakeling van tyd tot tyd.

Erediensbeurte oor en weer.

Gesamentlike eredienste of nagmaal.

Gesamentlike projekte.

Ja Nee

78 22

94 6

61 39

51 49

68 32

Kontak met die NG Kerkfamilie
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Daar	heers	groot	opwinding	in	die	Studentekerk	
Bloemfontein	oor	die	beroeping	van	proponent	
Sigh	Melaletsa	(foto	regs)	as	nuwe	leraar	in	die	

gemeente	se	multi-kulturele	bediening.	
Hierdie	pos	word	moontlik	gemaak	in	samewerking	

met	die	Sinodale	Getuieniskommissie	van	die	NG	Kerk	
van	die	Vrystaat.

Die	oogmerk	met	die	pos	is	die	uitbouing	en	vestiging	
van	 'n	 multi-kulturele	 bediening	 by	 die	 Universiteit	
van	 die	 Vrystaat	 en	 die	 Sentrale	 Universiteit	 vir	
Tegnologie.	

Sigh	 is	 etlike	 jare	 reeds	 betrokke	 by	 die	 Sotho-
bediening	 in	 Studentekerk.	 Sy	 aanstelling	 as	 leraar	 is	
’n	 logiese	 volgende	 stap	 in	 ons	 gemeente	 se	 begeerte	
om	 ’n	 kerk	 te	 wees	 vir	 al	 die	 studente	 op	 ons	 multi-
kulturele	 kampusse.	 Sigh	 is	 ’n	 sleutelpersoon	 in	 die	
gemeente	 wat	 ’n	 krities-belangrike	 rol	 as	 brugbouer	
tussen	die	verskillende	kulturele	groepe	in	die	kerk	en	
op	kampus	speel.	

	Wie is Sigh Melaletsa?	

Sigh	 is	op	10	Februarie	1970	 in	Mafikeng	gebore.	Sy	
Tswana-naam,	 Mokgweetsi,	 beteken	 die	 drywer	 of	
bestuurder	na	aanleiding	daarvan	dat	sy	ouers	net	betyds	
van	’n	reis	af	teruggekeer	het	met	sy	geboorte	–	hy	het	
hulle	huis	toe	gedryf!	

Reeds	van	 jongs	af	het	hy	die	
roeping	om	predikant	te	word	
ervaar,	 maar	 altyd	 gedink:	
“Dit	is	nie	vir	my	nie.”	Hy	was	
egter	maar	deurentyd	betrokke	
in	verskeie	kerklike	jeugaksies,	
selfs	 tot	 op	 sinodale	 vlak.	 Toe	

hy	uiteindelik	in	1990	tóg	besluit	om	teologie	te	gaan	
studeer,	het	sy	ouers	hom	ten	sterkste	afgeraai.	

Hy	 het	 uiteindelik	 onder	 die	 druk	 ingegee	 en	 het	
ingeskryf	by	die	Kathu	Technical	College.	

In	Kathu	het	hy	eerstehands	die	gevolge	van	apartheid	
beleef.	Hy	het	al	meer	die	dringende	behoefte	ervaar	om	
maniere	te	soek	waarop	swart	en	wit	nader	aan	mekaar	
kon	kom.

Ná	voltooiing	van	sy	studies	 in	Kathu,	het	Sigh	by	
verskeie	maatskappye	gewerk,	maar	uiteindelik	in	2000	
besluit	dat	sy	lewensroeping	is	om	predikant	te	word.	
Met	 die	 ondersteuning	 van	 twee	 leraars,	 dominees	
Venter	 en	 Moncho,	 het	 hy	 met	 sy	 studies	 aan	 die	
Universiteit	van	die	Vrystaat	begin.	

Sigh	 is	 reeds	 nege	 jaar	 lank	 getroud	 met	 Patricia.	
Hulle	 het	 ’n	 pragtige	 en	 woelige	 dogtertjie	 van	 vyf,	
Kabo	 –	 die	 liefling	 van	 al	 die	 studente	 in	 die	 kerk.	
Kabo	is	ook	die	enigste	dooplidmaat	in	baie	jare	in	die	
studentegemeente!

Sigh se gemeentebetrokkenheid

Kort	 ná	 die	 aanvang	 van	 sy	 studies,	 het	 Sigh	 begin	
inskakel	 by	 die	 studentegemeente.	 In	 2002	 is	 hy	
versoek	om	te	help	met	die	begin	van	’n	Sotho-uitreik,	
’n	taak	wat	hy	met	groot	entoesiasme	en	baie	opoffering	
aangepak	het.	

Aksie Omgee het	 intussen	 sodanig	 gegroei	 dat	 dit	
nou	’n	voltydse	bediening	geword	het.	Só	het	Sigh	’n	
onlosmaaklike	deel	van	Studentekerk	geword.	Met	die	
voltooiing	 van	 sy	 studies	 was	 die	 gevoel	 onder	 al	 die	
studente	 dat	 hy	 in	 die	 gemeente	 betrokke	 moes	 bly,	
daarom	is	hy	beroep.	

Sigh	 beweeg	 met	 groot	 gemak	 tussen	 wit	 en	 swart	
studente	en	albei	groepe	aanvaar	hom.

		
 Hoe sien hy sy rol as leraar in die 

Studentekerk?

Wat	 vir	 Sigh	 van	 groot	 belang	 is,	
is	 dat	 die	 gemeente	 homself	 as	
multikultureel	 moet	 sien.	 Die	

sentrale	 fokuspunt	 is	 ’n	 gedeelde	
Christelike	 kultuur	 waar	 swart	 en	 wit	 saamkom	

rondom	Jesus	as	Verlosser	van	almal.	Daarom	sien	hy	

Kovsies	opgewonde	
oor	Sigh	Melaletsa
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sy	 roeping	 ook	 sterk	 rondom	 die	 byeenbring	 van	 die	
verskillende	groepe	in	die	gemeente.	

Omdat	Sigh	reeds	 ’n	 lang	pad	saam	met	witmense	
gestap	 het,	 kan	 hy	 ook	 swart	 studente	 help	 om	 die	
verskille	tussen	die	kulture	beter	te	begryp.	

Wat	 veral	 wit	 lidmate	 soms	 uit	 die	 oog	 verloor,	 is	
dat	 daar	 ook	 onder	 die	 swart	 studente	
baie	 groot	 kulturele	 verskille	 is,	 veral	
tussen	die	verskillende	taalgroepe.	Daar-
om	 speel	 Sigh	 ook	 ’n	 groot	 rol	 in	 die	
byeenbring	 van	 hierdie	 groepe	 binne	
die	gemeentebediening.	

Die kerk se rol op kampus, 
spesifiek in die lig van onlangse 

rasse-onrus?

Die	 kerk	 moet	 deur	 middel	 van	 slyp-
skole	en	opleiding	jong	leiers	toerus	om	
hulle	 gesamentlike	 rol	 te	 besef	 –	 “ons	
hoort	bymekaar”.	Daarom	moet	die	kerk	
jongmense	aktiveer	om	hulle	 liefde	vir	mekaar	binne	
die	kerk	te	ontgin	en	te	ontwikkel	–	om	dit	daarná	na	
ander	studente	uit	te	dra.	

Sigh	glo	ook	dat	die	predikante	’n	sigbare	rol	in	die	
gebeure	op	kampus	behoort	te	speel.	Party	mense	voel	
dat	die	kerk	nie	in	politiek	betrokke	moet	wees	nie.	Hy	
reken	egter	dat	’n	leraar	juis	moet	wees	waar	sy	mense	
is	–	nie	net	in	solidariteit	nie,	maar	ook	as	’n	korrektief	
op		onchristelike	gedrag.	

Jong swartmense en die NG Kerk?

Daar	 bestaan	 tog	 maar	 nog	 ’n	 sterk	 persepsie	 dat	 die	
NG	 Kerk	 net	 oor	 witmense	 begaan	 is.	 Dus	 is	 baie	
jong	swartes	nog	suspisieus	en	het	hulle	
die	 verwagting	 dat	 die	 kerk	 net	 vir	
Afrikaanse	mense	is	en	hulle	uitsluit.	

Soms	 beleef	 hy	 ook	 dat	 die	
strukture	 van	 die	 kerk	 uitsluitend	
kan	wees.	Dit	is	nie	altyd	toeganklik	
vir	 diegene	 op	 die	 rand	 van	 die	
kerk	nie.	

’n	Vraag	wat	baie	jongmense	
het,	 is	 of	 die	 NG	 Kerk	 werklik	
ernstig	 is	 oor	 kerkeenheid.	 Daar	 is	 baie	
maal	voetangels	wat	ware	eenheid	belemmer.	Wat	
kerkleiers	op	“topvlak”	bespreek,	word	selde	’n	realiteit	
in	lidmate	se	lewe.	

Verder	het	die	onverkwiklike	stryd	tussen	die	VGK	
en	 NGKA	 groot	 skade	 gedoen	 aan	 jongmense	 se	
vertroue	 in	 die	 kerk.	 Die	 kerk	 word	 soms	 beleef	 as	
baie	voorwaardelik:	 “Doen/gee	eers	dit	of	dat	 vir	my,	
dan	praat	ons	oor	samewerking”.	Dis	hartseer	dat	die	
Koninkryk	van	God	baie	maal	agterweë	gelaat	word.

Hoe kan NG Kerk jongmense se vertroue wen?

Deur	 te	 wys	 dat	 ons	 goeie	 mense	 is,	 dat	 ons	 hoogste	
strewe	is	om	God	te	dien.	Dit	moet	immers	die	motief	
agter	al	die	werksaamhede	van	die	kerk	wees.	
	

Wat beteken dit prakties?

Eerstens	 sal	die	kerk	ernstig	moet	wees	
oor	die	saak	van	kerkeenheid.	Die	beste	
wegspringplek	hiervoor	is	om	eers	saam	
te	gesels	oor	ons	gebrokenheid.	Miskien	
is	dit	makliker	vir	jongmense	as	vir	ouer	
mense,	 omdat	 hulle	 minder	 “bagasie”	
met	hulle	saamdra.

Tweedens	 sal	 dit	 goed	 wees	 as	
die	 dominees	 van	 die	 verskillende	
denominasies	 begin	 om	 in	 mekaar	 se	
gemeentes	 te	 preek,	 en	 só	 ’n	 praktiese	
demonstrasie	gee	van	die	kerk	se	erns	en	
verbintenis	tot	eenheid.	

Derdens	 moet	 lidmate	 erns	 daarmee	 maak	 om	
mekaar	se	kulture	te	leer	ken	en	te	respekteer.	Om	te	
verstaan	dat	en	hoe	ons	verskil,	sodat	ons	in	ons	kennis	
van	mekaar	ook	saam	kan	groei.
	

Wat maak jou opgewonde oor jou nuwe pos?

Dit	bied	vir	Sigh	die	geleentheid	om	 te	kan	 “practise	
what	he	preaches”!	Om	die	dinge	wat	nou	net	genoem	
is,	self	toe	te	pas	en	uit	te	voer.	

Sigh	 is	 veral	 baie	 opgewonde	 oor	 die	 geleentheid	
om	koördinerend	te	kan	saamwerk	om	die	verskillende	
groepe	in	die	gemeente	bymekaar	te	bring.	Dit	begin	
reeds	 gebeur	 as	 hy	 sien	 hoe	 dat	 jongmense	 uit	 baie	
verskillende	 denominasies	 betrokke	 begin	 raak	 by	
die	 gemeente	 	 –	 ’n	 klein	 stukkie	 kerkeenheid	 op	

voetsoolvlak.	 So	 kan	 die	 gemeente	 ’n	 won-
derlike	 getuienis	 wees	 van	 die	 kerk	

as	 die	 liggaam	 van	 Jesus	 in	 ’n	
verskeurde	samelewing.	

Vir	 ons	 as	 gemeente	 is	 dit	
werklik	 ’n	 wonderlike	 voor-

reg	 om	 hierdie	 besonderse	 pad	
met	 Sigh	 te	 stap.	 Ons	 sien	 met	

opwinding	 uit	 na	 die	 tyd	 wat	
vir	 ons	 saam	 voorlê.	 Ons	 het	 die	

verwagting	dat	die	werk	nog	sommer	
baie	 mooi	 dinge	 tot	 gevolg	 gaan	 hê,	

nie	net	vir	ons	as	gemeente	en	kampus	nie,	maar	ook	
vir	die	NG	Kerk	as	geheel.

l Leon Marais is tans een van die studenteleraars by Kovsie-
Kampus nadat hy vroeër sewe jaar lank predikant op Steynsburg 
was.
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Ek	 knip	 my	 oë	 ’n	 paar	 keer	 vinnig.	 Die	 helder	
sonlig	 van	 ’n	 windstil	 Sondagmôre	 in	 die	 sen-
trale	stadsgebied	veroorsaak	dat	hulle	 ’n	rukkie	

vat	om	gewoond	te	raak	aan	die	binnekant	van	die	NG	
Kerk	PE-Sentraal	se	kerksaal.	

Sowaar,	 ek	het	 reg	gesien!	Dit	 lyk	hier	of	 jy	pas	 in	
Ghana	of	Nigerië	aangeland	het.	Byna	100	mense,	al-
mal	 Wes-Afrikane,	 sing	 Christelike	 lofliedere	 en	 aan-
bid	die	Here	met	oorgawe.	Die	 leraar	 is	ook	een	van	
hulle,	byna	almal	in	tipiese	Wes-Afrika	kleredrag,	met	
kenmerkende	 voorkoms	 en	 liggaamsbou.	 Daar	 is	 ’n	
Afrika-ritme	in	hulle	liedere.	En	as	die	prediker	met	die	
Woordverkondiging	begin,	voel	 jy	die	entoesiasme	en	
opwinding	in	die	luisteraars	pols.

Geroep uit Ghana

Dié	buitengewone	toneel	het	’n	ewe	besondere	aanloop.	
Dit	begin	by	die	pastoor	van	’n	lewendige	gemeente	in	
Ghana,	Robert	Bagna,	wat	in	April	2001	na	ons	land	ge-
reis	het	om	’n	wêreld-sendingkonferensie	in	Uitenhage	
by	te	woon.

	“Waarom	wou	 jy	regtig	Suid-Afrika	 toe	kom?”	vra	
ek	terwyl	ons	vroeër	in	die	week	gesellig	rondom	koffie	
kuier.	Robert	lag.	“Mense	wantrou	my	op	hierdie	punt.	
Ek	weet	net	ek	moes	kom,	die	begeerte	om	deel	te	wees	
van	God	se	werk,	om	te	leer	oor	die	uitbreiding	van	sy	
koninkryk,	was	geweldig	sterk.	Ek	was	gedring.	Ek	wou	
leer	en	sien	hoe	kerke	hier	sending	doen.”

Tydens	die	konferensie,	wat	vanaf	17	April	2001	by	
Open Doors Ministries in	 Uitenhage	 aangebied	 is,	 ont-

moet	Bagna	’n	bejaarde	wit	man	wat	’n	beslissende	rol	
in	 sy	 lewe	 gespeel	 het.	 Dié	 man	 het	 hom	 genooi	 om	
’n	paar	dae	by	hom	aan	huis	te	kom	oorbly.	In	dié	tyd	
ontmoet	hy	plaaslike	Ghanese	in	Port	Elizabeth.	Hulle	
dring	dadelik	by	hom	aan:	“Ons	soek	iemand	om	ons	
geestelik	te	bedien.”

Dit	 word	 ’n	 moeilike	 besluit.	 Geld	 en	 lewensmid-
dele	is	daar	nie.	Weer	’n	keer	maak	Bagna	’n	belangrike	
kontak,	die	keer	met	 ’n	Amerikaanse	 sendeling	 in	die	
Motherwell-woonbuurt.	Pastor Ka	neem	hom	onder	sy	
vlerk	en	lei	Bagna	in	kerkplanting	op.

Verknorsing in die PE-middestad

In	hierdie	tyd	raak	’n	vriend	se	motor	waarin	Bgna	’n	
passasier	is	onklaar	in	die	sentrale	stadsgebied	van	PE.	
Dis	’n	onveilige	area,	daar	is	talle	dwelmsmokkelaars	en	
die	 tipiese	verval	wat	kenmerkend	is	van	baie	sentrale	
stadsgebiede.	

Terwyl	hulle	radeloos	langs	die	motor	staan,	hou	’n	
jong	witman	en	-vrou	langs	hulle	stil	om	te	help.	Die	
twee	Samaritane	help	die	uitlanders	uit	hulle	verknor-
sing.

Só	kruis	Bagna	se	pad	met	die	jong	egpaar,	Beukes en	
Tracy.	“Ek	het	so	’n	passie	vir	die	evangelie,	dat	ek	net	
daar	vir	Beukes	en	Tracy	vra	of	ek	hulle	kan	kom	besoek.	
Wonder	bo	wonder	stem	hulle	in.	Hulle	was	natuurlik	
baie	verbaas	 toe	ek	wél	op	die	bestemde	 tyd	opdaag,”	
vertel	 Robert	 met	 ’n	 glinster	 in	 sy	 oë.	 “Maar	 dit	 was	
nog	niks.	Dink	jou	die	verbasing	in	toe	ek	lostrek	en	die	
evangelie	aan	hulle	bring.	En	dink	aan	my	verbasing	toe	
hulle	net	daar	en	dan	die	Here	aanneem!”

Kerkplanting met ses wittes

Die	vriendskap	groei	–	met	Robert	wat	toenemend	’n	
geestelike	 mentor	 vir	 sy	 nuutgevonde	 vriende	 word.	
Veral	Tracy	was	vreeslik	leergierig,	onthou	hy.	Op	’n	dag	
sê	sy:	“Robert,	waarom	begin	jy	nie	vir	ons	’n	kerk	nie?	
Daar	is	nog	twee	egpare	wat	belang	stel.”

So	begin	die	 jeugdige,	ongetroude	Robert	Bagna	sy	

Ghanese	prediker		
se	onwaarskynlike		
middestadvennoot
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eerste	gemeente	met	ses	blanke	lidmate	in	Port	Eliza-
beth.	

“Het	jy	gedink	mens	kan	’n	gemeente	begin	met	tag-
tig	Rand	in	jou	sak?”	vra	Bagna	terwyl	die	kelner	nog	
koffie	bedien.	“Teen	dié	tyd	was	ek	byna	ses	maande	in	
die	land,	en	het	ondersteuning	dringend	nodig	gehad.	
Benewens	die	ses	lidmate	se	steun,	moes	ek	dringend	’n	
inkomste	begin	verdien.”	

Weer	maak	 ’n	kontak,	hierdie	keer	met	behulp	van	
die	eienaar	van	’n	sakeonderneming	in	PE-Sentraal,	’n	
deur	 oop.	 Bagna	 bestuur	 ’n	 baie	 basiese	 gastehuis	 en	
verdien	’n	volle	R1	000	per	maand,	’n	prinslike	bedrag	
vir	’n	platsak	immigrant	uit	Wes-Afrika.

NG Kerk PE-Sentraal – 
’n onwaarskynlike vennoot

Die	gastehuis	word	die	lanseerpunt	van	die	bediening.	
Ghanese	sluit	aan.	Die	erediens	word	vinnig	te	groot	vir	
die	 eetvertrek.	 ’n	 Paar	 ongemaklike	 verhuisings	 volg,	
totdat	Robert	die	kerksaal	van	PE-Sentraal	raaksien.	

“Ek	het	vreeslike	goed	van	die	Dutch Reformed mense	
gehoor,”	 knipoog	 Robert	 terwyl	 hy	 aan	 sy	 ete	 smul,	
“maar	skraap	tog	die	moed	bymekaar	om	met	
die	 dominee,	 Gillie	 Noeth,	 kontak	 te	
maak.”	

Die	kerkraad	stel	sowaar	die	saal	tot	die	
uitheemse	gemeente	se	beskikking.	

“Dit	 bly	 steeds	 merkwaardig	 hoedat	
blankes	 alles	 te	 doene	 het	 met	 die	 beslis-
sende	momente	in	my	bediening,”	dink	hy	
hardop	 na.	 “Miskien	 is	 die	 NG	 Kerk	 die	
mees	onwaarskynlike	vennoot.”

Dit	was	nie	maklik	om	eredienste	in	die	NG	Kerk-
saal	 te	begin	hou	nie.	Die	 saal	 staan	 in	 ’n	 stil,	 rustige	
deel	van	PE-Sentraal	waar	daar	nog	baie	konserwatiewe	
blankes	woon.	

“Veral	aan	die	begin	was	hulle	baie	besorg	en	vyan-
diggesind	 teenoor	 ons	 groepie	 pikswart	 Wes-Afrikane	
wat	hulle	woongebied	Sondagoggende	binnegeval	het.	
“En	ons	hou	van	harde,	 lewendige	musiek.	Daar	was	
bitsige	telefoonoproepe,	gevoelens	van	bedreigdheid	en	
dreigemente	om	van	ons	ontslae	te	raak.	Die	kerkraad	
moes	baie	druk	verduur,	en	regtig	deur	moeilike	tye	lo-
jaal	aan	ons	bly	–	anders	was	ons	sekerlik	uitgeskop!”	
roep	Bagna	dié	tyd	in	herinnering.

“Deesdae	gaan	dit	beter,	maar	ons	moet	moeite	doen	
om	ons	musiek	sag	te	speel	en	onsself	in	te	hou	–	anders	
weet	ek	die	saal	gaan	in	die	slag	bly.”	

Gesamentlike aksent op die Bybel 
oorkom gemeenskapsdruk

“Was	julle	dus	die	voorwerpe	van	rassisme?”	vra	ek	on-
beholpe.	

“Ek	dink	so,”	sê	Bagna,	“want	daar	is	ook	kuier-	en	

drinkplekke	in	die	omgewing	waar	dit	lekker	lawaaie-
rig	kan	raak,	maar	niemand	maak	daarteen	beswaar	nie.		
Ons	moes	leer	om	verantwoordelikheid	te	aanvaar	vir	
die	gemeenskap	se	vrese.	Ons	moes	 leer	verstaan	wat	
dit	 beteken	 om	 in	 Rome	 soos	 die	 Romeine	 te	 maak.	
Ons	moes	ons	eie	program,	optrede	en	behoeftes	tem-
per	om	nie	die	gramskap	van	die	gemeenskap	onnodig	
oor	ons	te	haal	nie.	

“Ons	byeenkomste	op	weeksaande	hou	vroeër	op	as	
aan	die	begin,	ons	is	sagter	as	wat	ons	graag	wil	wees,	
ons	doen	moeite	om	aanvaarbaar	te	wees.	Dit	gaan	on-
getwyfeld	ná	die	eerste	jaar	van	stryd	sommer	baie	be-
ter.”

“Wat	het	dit	vir	die	NG	Kerk	moontlik	gemaak	om	
by	julle	te	staan	ten	spyte	van	die	groot	gemeenskaps-
druk?”	wonder	ek	hardop.	

Die	antwoord	kom	vinnig:	“’n	Gemeenskaplike	ak-
sent	op	die	Bybel	en	die	belangrikheid	van	Bybelse	le-
ring.	Ons	is	’n	big Bible teaching church, ’n	besliste	keuse	
en	sentrale	waarde,	en	ons	deel	dit	met	die	NG	Kerk.	

“Ons	kon	al	 ’n	baie	groter	gemeente	gewees	het	as	
ek	 die	 mense	 voorspoed	 beloof	 het	 en	 net	 bloot	 met	
genesings	en	wonderwerke	gewerk	het.	Maar	ons	loop	

die	moeiliker	en	langsame	pad	van	Bybelse	dis-
sipelskap.	Ons	 leer	mense	wat	dit	 beteken	om	
verander	 te	 word	 deurdat	 jy	 Jesus	 volg	 en	 sy		
karakter	aanneem.”

Die wonder van medewerkers 
oor grense heen

“Watter	raad	sal	jy	vir	’n	jong	kerkplanter	gee	wat	
in	’n	vreemde	land	’n	gemeente	op	die	been	wil	

bring?”	
Hy	dink	’n	oomblik	na.	“Drie	dinge:	Wees	eerstens	

baie	seker	van	 jou	roeping.	Tweedens:	 jy	moet	bereid	
wees	om	jou	aan	gesag	te	onderwerp	–	die	gesag	van	die	
Here	en	die	gesag	van	die	uiteindelike	leierskap	van	die	
kerk	wat	jy	wil	stig.	Jy	moet	nederig	wees.	Jy	moet	bid.	

“En	 laastens:	 Wees	 op	 die	 uitkyk	 vir	 die	 geestelike	
medewerkers	wat	die	Here	oor	jou	pad	stuur	–	al	kom	
hulle	uit	groepe	en	agtergronde	wat	 jy	nooit	 sou	kon	
voorsien	nie.”

Ek	dink	aan	ons	koffietafelgesprek	terwyl	ek	die	ere-
diens	in	die	kerksaal	bywoon.	Ek	dink	aan	die	wonder	
van	medewerkers	wat	God	oor	grense	heen	oprig	om	sy	
koninkryk	te	laat	kom.	Ek	verstaan	hoekom	gasvryheid	
teenoor	die	vreemdeling	so	belangrik	is.	

Soos	die	erediens	vorder,	groei	dankbaarheid	in	my	
vir	die	gesindheid	van	die	NG	Gemeente	PE-Sentraal.

l Danie Mouton is ’n predikant in die NG Gemeente 
PE Hoogland in Port Elizabeth. Hy is onlangs aangestel as  
Direkteur Begeleiding van die Sinode van Oos-Kaapland.  
Skryf gerus in vir sy gereelde eNuus by skriba@ngkok.org vir 
Oos-Kaaplandse nuus en vars teologiese perspektiewe.
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Die	 veelbesproke	 en	 berugte	 Reitz-video	 het	
waarskynlik	 tog	 iets	 goeds	 tot	 gevolg	 gehad.	
Dit	het	die	meeste	van	ons	gedwing	om	weer	

te	 besin	 oor	 die	 kwessie	 van	 rassisme	 in	 ons	 samele-
wing.	

Was	die	samestellers	van	die	video	dan	nie	“ordent-
like,	jong,	Afrikaner-Christene”	nie?	Was	dit	nie	maar	
studentepret	 wat	 beoordeel	 moet	 word	 binne	 die	 pa-
rameters	van	student-wees	waar	verspotte	optrede	soms	
maar	verdra	en	toegelaat	moet	word	nie?	

Party	het	dit	beskou	as	die	spreekwoordelike	storm	
in	 ’n	 teekoppie	–	 iets	wat	onnodige	publisiteit	geniet,	
wat	uit	verband	geruk	is	en	wat	vinnig	sou	oorwaai.	

Ander	 weer	 het	 gewonder	 hoe	 dit	 moontlik	 is	 dat,	
ná	 14	 jaar	 van	 demokrasie,	 daar	 nog	 Afrikaner-jong-
mense	is	wat	op	so	’n	mens-onterende	wyse	met	volwas-
senes	van	’n	ander	rassegroep	kon	omgaan.	Uit	watter	
omgewing	en	agtergrond	kom	hulle?	

Vir	my	was	die	kritiese	vraag:	Sou	ek	en	my	seuns,	
as	ons	in	dieselfde	omstandighede	was,	nie	maar	saam-
gelag	het	nie?	Klaarblyklik	het	niemand	 in	die	Reitz-
koshuis	teen	die	video	beswaar	gemaak	nie.	

Rassisme in die meeste van ons teenwoordig

Volgens	die	HAT	 is	 rassisme	“…	die	veronderstelling	
dat	karakter	en	bekwaamheid	bepaal	word	deur	ras	–	’n	
denkrigting	wat	aanvaar	dat	’n	besondere	ras	meerder-
waardig	is	en	die	reg	het	om	ander	rasse	te	oorheers”.	

Was	die	betrokke	studente	die	produkte	van	’n	paar	
geïsoleerde	Afrikaner-huisgesinne	waar	waardes	 totaal	
skeefgetrek	is	en	respek	net	beskore	vir	geselekteerdes	
–	 huisgesinne	 waar	 rassisme,	 volgens	 bogenoemde	
	definisie,	dus	hoogty	vier?

Hoe	langer	ek	aan	die	aangeleentheid	dink,	hoe	meer	

besef	ek	dat	grade	van	rassisme	dalk	 in	 ’n	mindere	of	
meerdere	mate	 in	die	meeste	van	ons	teenwoordig	is,	
soveel	so	dat	ons	dit	nie	eers	herken	nie.	

Dit	 manifesteer	 op	 verskeie	 maniere:	 in	 grappe,	 in	
e-posse	 en	 SMS’e,	 in	 stereotipes,	 veralgemenings,	 in	
“ons-hulle”-polarisasie,	 en	 die	 wyse	 waarop	 ons	 dik-
wels	’n	kwas	gebruik	om	“hulle”	mee	te	verf.	

Ek	sit	onlangs	aan	tafel	in	’n	geselskap	waar	vriende	
vertel	 van	 hulle	 Bybelstudiegroepbyeenkoms.	 Enkele	
minute	 later	 verklaar	 die	 verteller	 dat	 ’n	 sekere	 be-
volkingsgroep	nooit	vertrou	kan	word	nie,	want	hulle	
is	inherent	skelm	–	daarom	kyk	hulle	jou	nooit	in	die	
oë	nie.	Hierdie	growwe	algemene	stelling	word	gemaak	
op	grond	van	’n	ervaring	wat	die	verteller	onlangs	ge-
had	het.	Eie	 fatsoenlikheid	en	goeie	maniere	maak	 in	
sulke	 omstandighede	 dikwels	 dat	 ons	 maar	 kopknik-
kend	met	die	spreker	saamstem	en	ter	wille	van	goeie	
verhoudings	nie	verskil	nie.	

Ek	mag	myself	 troos	met	die	gedagte	dat	 ek	nie	 ’n	
rassis	is	nie,	omdat	ek	nie	aktief	aan	die	grappe,	e-posse	
en	 SMS’e	 meedoen	 nie.	 Ek	 ondersteun	 immers	 sen-
ding	in	Transkei	en	Mosambiek	en	aksies	onder	straat-
kinders	in	Port	Elizabeth.	Ek	gee	geld	vir	vigswesies	en	
vir	 ’n	 sopkombuis	 in	 ’n	 swart	 gebied.	 Maar	 hoekom	
stuur	mense	wat	my	ken	steeds	van	tyd	tot	tyd	vir	my	
uiters	rassistiese	SMS’e	of	e-posse?	Hoekom	vertel	 ’n	
vriend	’n	rassistiese	grap	vir	my	by	die	braaivleisvuur?	
Is	ek	aandadig	aan	die	skep	van	“veilige	ruimtes”	waar	
dié	soort	goed	maar	kan	plaasvind?

	
Die versoeking om rassisties te wees

In	 die	 huidige	 Suid-Afrika	 is	 die	 versoeking	 om	 ras-
sisties	te	wees	baie	groot.	Ons	ondervind	erge	frustrasie	
as	gevolg	van	misdaad,	korrupsie,	plaasmoorde,	onbe-
voegdheid,	 regstellende	 aksie,	 kwotas	 in	 sport,	 leiers-
figure	 wat	 karikature	 word,	 nepotisme,	 soustreine,	
Zimbabwe,	 ineenstorting	 van	 staatsadministrasie,	 Es-
kom	…	die	lys	hou	nie	op	nie.	Ons	voel	dat	hulle	wat	
verantwoordelik	 is	 vir	 al	 dié	 negatiewe	 faktore,	 gerus	
maar	bygekom	kan	word.	

Die	“hulle”	is	gewoonlik	van	’n	ander	ras.	Die	k-	en	
h-woord	 steek	 ál	 hoe	 meer	 kop	 uit	 –	 so	 half	 asof	 dit	
geregverdig	 is	om	weer	dié	woorde	te	gebruik.	In	die	
proses	word	rassisme	konstant	gestook.	

Rassisme	–	’n	lidmaat	
se	perspektief
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Rassisme	 van	 die	 een	 kant	 van	 die	 spektrum	 word	
vanaf	die	ander	kant	met	verdere	rassisme	beantwoord.	
Op	 die	 ou	 end	 word	 rassepolarisasie	 net	 eenvoudig	
groter.	

Is	die	Reitz-studente	se	optrede	nie	maar	net	’n	aak-
lige	manifestasie	van	wat	onder	die	oppervlak	by	baie	
van	ons	teenwoordig	is	nie?

Erken rassisme en doen iets daaraan

As	Christen	mag	ek	rassisme	nooit	as	blote	sosiale	ver-
skynsel	binne	die	Suid-Afrikaanse	konteks	aanvaar	nie.	
Dit	móét	beveg	word,	want	dit	druis	in	teen	die	liefdes-
gebod,	die	kern	van	dit	waarin	ons	glo.	

Eerlike	selfondersoek	is	noodsaaklik.	’n	Handige	me-
ganisme	 is	 om	 jou	 kinders	 se	 houding	 teenoor	 ander	
rasse	 te	 ontleed.	 Ons	 kinders	
erf	 mos	 gewoonlik	 ons	 eie	
swakhede	en	foute.	As	die	le-
like	 tekens	 van	 rassisme	 wel	
daar	is,	moet	ons	dit	erken	en	
die	verskynsel	bespreek.	

Ons	moet	onsself	 en	me-
kaar	 sensitief	 maak.	 Ons	
moet
•	onsself	afvra	wat	Christus	
sou	gesê	en	gedoen	het;
•	’n	besluit	neem	om	hierdie	
simptome	–	die	grappe,	die	
e-posse,	 die	 skeldwoorde,	
die	stereotipering,	af	te	lê;	
•	eerlik	raak	met	mekaar;	
•	die	“veilige	ruimtes”	wat	ons	mekaar	gee	om	rassisties	
te	wees,	onveilig	maak;	
•	die	waardigheid	en	menswaardigheid	van	hulle	wat	
anders	as	ons	is	en	lyk,	herontdek	en	dit	by	onsself	en	
ons	kinders	inskerp;	
•	 ons	 kognitief	 daarop	 toelê	 om	 respek	 teen	 ander	
mense	uit	te	leef.	Dit	help	nie	om	verskoning	te	vra	vir	
foute	van	die	verlede	nie,	maar	in	ons	hart	koester	ons	
steeds	die	gruwel	nie;
•	 ophou	 verklaar	 dat	 iemand	 ons	 respek	 en	 goeie	
gesindheid	eers	moet	verdien;	en
•	ophou	met	’n	“ja,	maar…”-gesindheid	en	-houding.	

Die	 Bybelse	opdrag	 vir	 ons	 as	 Christene	 is	 om	 die	
liefde	 wat	 Christus	 vir	
ons	 gehad	 het	 in	 die	
wêreld	 te	 gaan	 leef - dié	
liefde	 wat	 gemaak	 het	
dat,	toe	ons	nog	sondaars	
was,	 Hy	 die	 versoening	
bewerk	 het	 deur	 die	
hoogste	 prys	 te	 betaal.	
Dit	 is	 ’n	 liefde	 wat	 nie	
voorwaardes	stel	nie.	

Onderskei tussen noodsaaklike regstelling 
en nuwe onreg

Maar	wat	van	al	die	negatiewe	elemente	wat	ons	frus-
trasies	daagliks	voed?	Beteken	dit	ons	moet	maar	om-
rol	en	lê	en	wag	met	’n	slagoffermentaliteit?	Moet	ons	
maar	steeds	die	ander	wang	draai?	

Hier	moet	die	kerk	vir	ons	leiding	gee	–	leiding	om	te	
onderskei	tussen	dit	wat	regstelling	van	ou	ongelykhede	
en	wanbalanse	is,	en	dit	wat	nuwe	vorms	van	onreg	ver-
teenwoordig.	 Onreg	 moet	 ons	 vreesloos	 en	 doelgerig	
aanpak,	sonder	om	dít	aan	die	kapstok	van	rassisme	te	
hang.	Ons	moet	dit	egter	steeds	doen	met	’n	fokus	op	
die	onderliggende	morele	waardes.

Reik uit oor rasgrense

Ons	 moet	 weer	 definieer	
wie	ons	naaste	is.	
Nog	 beter,	 ons	
moet	 definieer	
vir	 wie	 óns	 naas-
tes	kan	wees.	Ons	
moet	 inhoud	 gee	
aan	die	begrip	naas-
teliefde.	Ons	moet	
bereid	 wees	 om	
ons	 gemaksones	 te	
verlaat	en	mekaar	as	
mede-landsburgers	
te	leer	ken	sodat	ons	
enige	 stereotipering	

en	vooroordele	kan	herken	en	afbreek.	
Hoeveel	van	ons	het	wérklik	vriende	van	ander	rasse?	

Hoe	dikwels	kuier	ons	saam,	nie	ter	wille	van	pretensie	
of	finansiële	voordeel	nie,	maar	om	mekaar	beter	te	leer	
ken	en	te	verneem	wat	die	stereotipes	is	wat	ander	oor	
mý	en	mý	ras	saamdra?	

Die	kerk	bied	die	 ideale	 ruimte	vir	 toenadering	 en	
versoening	 tussen	 verskillende	 groepe,	 omdat	 dit	 juis	
ons	diepste	geloofsoortuiging	is	wat	in	die	kerk	die	ge-
meenskaplike	faktor	is.	Maar	dan	moet	die	kerk	bereid	
wees	om	radikaal	nuut	te	dink	en	leiding	te	gee	oor	hoe	
om	die	sout	vir	hierdie	wêreld	te	wees.	

Christus	het	destyds	die	kerk	van	sy	tyd	op	radikale	
wyse	geskud	om	die	waarheid	van	die	geloof	te	heront-
dek.	Indien	Hy	vandag	onder	ons	sou	leef	–	hoe	sou	Hy	
reageer	op	’n	kerk	wat	so	sukkel	om	te	herenig	en	wat	
soveel	verset	teenoor	die	aanvaarding	van	die	Belydenis	
van	Belhar	herberg	?	

Ek	wonder	maar	net	…

l Piet Delport is ’n prokureur in Port Elizabeth, ’n kerkraadslid 
van die NG Kerk Newton Park, en ’n pa van drie studenteseuns, 
wat, in sy eie woorde, “worstel met die ‘issues’ van die dag”. 
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Dr	 Brenda	 Salter	 McNeil*	 is	 ’n	 Afro-Ameri-
kaanse	evangelis,	wie	se	 teologie	van	meet	af	
aan	werk	met	’n	vertikale	as	(versoening	met	

God	in	Christus)	sowel	as	’n	horisontale	as	(versoening	
met	mekaar	in	Christus)	oor	gender,	ras	en	sosiale	gren-
se	heen.

In	haar	onlangse	boek	werk	Brenda	met	die	verhaal	
van	die	Samaritaanse	vrou	in	die	evangelie	van	Johannes	
hoofstuk	4	om	dié	 teologiese	punt	 te	onderstreep.	Sy	
vervleg	haar	eie	verhaal,	wat	baie	keer	diskriminerende	
kante	gehad	het,	met	dié	van	die	Samaritaanse	vrou,	wat	
sy	Sam	noem.	Sy	oordink	op	verfrissende	wyse	
die	impak	wat	’n	greep	op	beide	die	vertikale	
en	horisontale	as	van	versoening	op	gelowiges	
se	 hantering	 van	 mag,	 evangelisasie	 en	 ras	
(die	subtitel	van	haar	boek)	kan	hê.

Van	 die	 kommentaar	 op	 die	 boek	 gee	
alreeds	 ’n	 prentjie	 van	 die	 waarde	 wat	 die	
boek	kan	hê.
•	“We	lack	the	urgency	to	bring	down	the	
barriers	 that	divide	us	 in	 the	church,	 and	
we	don’t	know	how	to	 live	 the	gospel	 in	
a	 multicultural	 society.	 The	 chapters	 on	
intentionality	 and	 needing	 one	 another	
are	themselves	worth	their	weight	in	gold.	
If	only	we	will	listen!”	(Neta	Jackson)
•	Dr	Salter	McNeil	gives	us	the	vocabulary	
of	 justice,	reciprocity	and	authenticity	that,	 if	heeded,	
gives	 us	 an	 opportunity	 for	 a	 genuine,	 authentic	 and	
credibly	witness	to	an	increasingly	diverse	and	rapidly	
changing	cultural	context.”	(Soong-Chan	Rah)

In	 plaas	 van	 ’n	 resensie	 waarin	 ek	 maklik	 my	 eie	
perspektief	op	haar	werk	op	die	voorgrond	kan	plaas,	
wil	ek	eerder	’n	aantal	uittreksels	uit	die	boek	maak,	om	
haar	perspektiewe	te	deel.
Oor eenheid
•	“To	choose	Christ	is	also	to	choose	his	community.”	
(2008:16)
•	“Our	unity	in	the	midst	of	our	diversity	is	one	of	the	
most	powerful	ways	we	reveal	the	reality	of	what	Jesus	
accomplished	on	the	cross.”	(2008:16)
Oor evangelisasie
•	 “Jesus	 models	 a	 startling	 kind	 of	 evangelism	 that	
loves	people	deeply,	crosses	religious,	ethnic	and	socio-
political	barriers,	builds	relationships	of	mutuality,	and	
calls	us	all	into	profound,	far-reaching	transformation.”	
(2008:18)

•	 “Clearly	 Christians	 must	 become	 interculturally	
competent	if	they	are	to	cross	the	divides	of	age,	gender,	
ethnicity,	race,	class,	social	status	and	religion	in	order	
to	share	the	gospel.”	(2008:19)
•	“This	presents	an	extreme	challenge	for	many	of	us	
because	 our	 natural	 inclination	 is	 to	 approach	 people	
who	are	most	like	us	–	people	we	identify	with	and	feel	
most	comfortable	with.”	(2008:20)
•	“In	this	changing	milieu	our	individualistic	evangelistic	
methods	 are	 less	 than	 effective	 to	 reach	 people	 who	
have	a	collective,	relational	worldview.”	(2008:23)
•	“If	we	are	going	to	regain	our	evangelistic	credibility,	
we	must	recognize	our	need	for	people	who	are	different	
from	us	and	invite	them	into	our	lives.”	(2008:72)
Oor horisontale versoening
•	“Jesus	reconciled	the	woman	back	to	God,	and	as	a	
Jewish	man	he	also	reconciled	with	her	across	religious,	
ethnic,	cultural,	social	and	gender	barriers.”	(2008:21)
•	“Far	too	often	well-meaning	Christians	preach	only	

the	 vertical	 truth	 of	 the	 cross:	 that	 we	
have	 been	 reconciled	 to	 God	 through	
Jesus	Christ.	This	is	true,	but	it	is	only	one	
part	of	the	truth	...	There	is	a	horizontal	
reality	that	must	also	be	declared:	that	the	
walls	that	divided	people	from	one	another	
have	 been	 crushed	 and	 we	 are	 now	 one	
blood-related	family	in	Christ	...	to	preach	
anything	less	is	a	one-dimensional	message	
that	is	not	the	cross	but	a	‘stick’	that	we	can	
use	to	hit	people	over	the	head.”	(2008:21)
Oor ’n narratiewe aanpak
•	“Just	like	my	friend	Sam,	we	need	a	new	
story	–	a	story	that	makes	sense,	a	story	that’s	
worth	living	for,	a	story	that	tells	us	who	we	
are	and	gives	us	meaning	and	purpose	in	life.	
And	 then	 we	 need	 to	 connect	 our	 stories	

together	to	create	a	collective	narrative	that	is	rooted	in	
the	best	story	of	all	–	that	God	loves	us	just	the	way	we	
are	and	our	narrative	has	a	plot	worth	living	out	because	
of	Jesus	Christ.”	(2008:26)
Oor rassisme
•	“This	is	what	true,	life-changing	evangelism	is,	and	
it	begins	with	God	–	in	the	heart	of	God.	Compelled	
by	the	love	of	God	for	us	and	for	the	world,	we	choose	
to	follow	a	divine	mandate	to	cross	gender	lines,	racial	
barriers,	 denominational	 divides,	 political	 affiliations,	
age	separations	and	class	distinctions.	This	is	not	a	good	
idea	–	it’s	a	God	idea!”	(2008:43)

Brenda Salter McNeil is die stigter en president van Salter McNeil 
& Associates, LLC. Dié maatskappy fasiliteer ’n interkulturele 
bedrewenheid- (competence) proses in vennootskap met Chris-
ten-leiers om organisasies te transformeer. Hulle slagspreuk 
is: Igniting a passion for reconciliation. Lees meer daaroor by 
www.saltermcneil.com
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