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Missionêre kerk – van sturend na gestuur 

Cas Wepener is ’n projekbestuurder en navorser by Buvton en bespreek 

hier die Partnership for Missional Churches-projek wat in 2003 in Suider-

Afrika geloods word. 

 
Regoor die wêreld bevind die kerk haar tans in ’n nuwe era. Veral binne samelewings wat as 
modern of postmodern getipeer kan word, het die kerk haar vroeëre vanselfsprekend 
belangrike posisie verloor. Die kerk bevind haarself al meer op die periferie van die 
samelewing waarbinne sy opereer of funksioneer as die liggaam van Christus. ’n Samelewing 
waarna dikwels as Na-Christendom verwys word. 
 
Teenoor Na-Christendom verwys die term Christendom na dié tydperk in die geskiedenis van 
die kerk wat begin het in die vierde eeu by Konstantyn (wat die Christelike godsdiens as ’n 
wettige godsdiens verklaar het) en Theodosius (wat dit die staatsgodsdiens gemaak het). 
Sodoende het die Christelike godsdiens vanaf ’n gemarginaliseerde minderheidsposisie van 
onderdrukking en vervolging beweeg na ’n sentrale meerderheid met ’n posisie van mag en 
rykdom. So het die kerk een van die ‘magte’ in die ryk geword. Sedertdien het verskeie ander 
magte egter saamgewerk om die posisie van die kerk in die samelewing te laat kwyn, en in 
sekere wêrelddele (veral Europa en die VSA) na die periferie van die samelewing te skuif.  
 
Hierdie nuwe posisie van die kerk het teoloë genoop om hulle ekklesiologiese 
voorveronderstelling in heroorweging te neem. Om opnuut na te dink en te vra “hoe die kerk 
van Jesus Christus moet kerk wees in hierdie nuwe veranderde konteks?” Watter tipe kerk 
word benodig om getroue en relevante getuienis van die Evangelie in ’n (post)moderne 
kultuur te lewer? Hier is voorwaar ook ’n groot uitdaging vir die kerk in Suid-Afrika waar 
radikale samelewingsveranderinge die afgelope dekade plaasgevind het, te same met bepaalde 
skuiwe ten opsigte van die reeds gesketste Na-Christendom situasie. 
 
Een van die belangrikste antwoorde op hierdie vrae wat intussen na vore gekom het kan 
beskryf word as die “missionêre kerk” (Engels: “missional church”). Dit behels dat ’n 
missionêre ekklesiologie ontwikkel is (vergelyk hier veral die resente werk Missional Church 
onder redaksie van Darrell Guder, asook die belangrike werk van die Gospel and Our Culture 
Network, GOCN), wat enkele van die fundamentele voorveronderstellings wat Westerse 
kerke jeens sending huldig uitdaag. Die oortuiging het gegroei dat veranderinge in die 
strukture, patrone en vorme van plaaslike gemeentes se bedieninge benodig word voordat die 
kerk getrou kan wees aan haar sendingroeping. Dit is uiters noodsaaklik aangesien hierdie 
skuiwe in die samelewing plaasvind, maar vele gemeentes en kerke steeds binne ’n 
Christendom-paradigma opereer en nie altyd meer seker is oor hoe om ’n alternatiewe 
gemeenskap te wees nie. Verder het Christendom behels dat die kerk die omringende kultuur 
(dikwels) onkrities akkommodeer en ook dat sending as die aktiwiteit van enkele individue 
gesien is. Missionêre kerk-wees beteken dat gemeentes ’n meer kritiese ingesteldheid 
onwikkel jeens hul omringende konteks, om sodoende as alternatiewe gemeenskap ’n uiters 
noodsaaklik profetiese roeping daarbinne te beoefen. Terselfdertyd word sending nie net 
gesien as die taak van enkelinge wat van tyd tot tyd in sendingaksies uitreik na ander plekke 
om siele te wen vir die koninkryk van God nie, maar as die taak en roeping van die hele 
gemeente wat op ’n deurlopende grondslag hulle missionêre roeping in die wêreld (ook in hul 
onmiddellike konteks) uitleef. Sendingwerk behels nie meer net uitreikaksies van 
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sendingorganisasies in die Eerste wêreld na ongekerstende volkere in die Derde wêreld nie, 
maar die taak van kerke en gemeentes (ook) in hul onmiddellike konteks. Kortom: ’n skuif 
vanaf ’n sturende na ’n gestuurde kerk. 
 
Hierdie fundamentele skuiwe in die nadenke oor sending en kerk-wees, het die Church 
Innovations Institute (CII) in St. Paul Minneapolis gestimuleer om ’n program genaamd 
Partnership for Missional Churches te ontwikkel. Die program is opgestel en staan onder 
leiding van wêreldleiers en deskundiges op die gebied van teologie, missiologie en 
ekklesiologie, soos Pat Keifert, Lois Barrett en Pat Ellison, en is alreeds etlike jare gelede in 
die VSA van stapel gestuur in ’n verkeidenheid van gemeentes. Oor die “Missional” deel van 
die naam is alreeds die een en ander gesê. Hier kan bygevoeg word dat hierdie projek beoog 
om gemeentes te help om ’n skuif te maak vanaf ’n kultuurkerk na ’n kerk wat die 
omringende gemeenskap reflekteer met in agneming van, en ’n kritiese posisie teenoor, die 
omringende kultuur. (Nie dat die positief opbouende taak van die kerk ten opsigte van haar 
omringende kultuur hiermee genegeer word nie.) Die “Partnership” gedeelte behels dat ‘n 
sisteembenadering gevolg sal word waarin netwerke van gemeentes gevorm word om saam te 
werk aan hul missionêre opdrag. Dat gemeentes hande sal vat op hierdie pad deur van mekaar 
te leer, van oorwinnings en van foute. 
 
’n Missionêre gemeente sou ook as ’n gemeente met bepaalde styl getipeer kon word. ’n 
Gemeente wat die Woord van God kan waarmaak en die konteks waarbinne ’n gemeente 
hulleself bevind kan lees. Met ander woorde, ’n Skrifgetroue kerk wat aantreklik is vir die 
mens van vandag. Maar hierdie styl vra om ’n bewuste keuse van ’n gemeente om te beweeg 
van selfonderhoudend na missionêr. Dit vra van ’n gemeente om nie haar eie doel in sigself te 
wees nie, maar ’n middel tot ’n doel, om haar eie sisteem prys te gee ten einde dit te behou. 
Die presiese implikasie hiervan sal uiteraard verskil van gemeente tot gemeente. 
 
Buvton het besluit om in te koop op hierdie projek en in samewerking met die CII die 
Partnership for Missional Churches in Suider-Afrika te loods in 2003. Op hierdie stadium sal 
die projek in vier areas (Namibië, Gauteng, Wes-Kaap en Suid-Kaap) geloods word en 
inisieël oor ’n periode van vyf jaar strek. Prof. Pat Keifert sal spesiaal hiervoor in Augustus 
2003 al vier die streke besoek ten einde hierdie loods-sessies persoonlik te behartig. In 2004 
sal hopelik nog ’n aantal “Partnership-clusters” gevorm en geloods word, en die droom 
bestaan dat hierdie proses vir ’n geruime tyd sal voortduur totdat ’n groot netwerk van 
missionêre kerke gevestig is in Suider-Afrika. As proses val dit in vier oorkoepelende fases 
uiteen: 
 
Fase 1: Bewusmaking. In hierdie fase sal gemeentes hulleself (hede en verlede) deur middel 
van aktiewe navorsing en met behulp van onderhoudvoering en die bestudering van bestaande 
dokumente analiseer en interpreteer. Sodoende kan gemeentes ontdek wie hulleself is, asook 
wie hulle vennote is. Hierdie fase duur tussen 3 tot 5 maande en betrek 10% van die 
gemeente. 
Fase 2: Visionering. Dit is die fase waarin ’n missiestelling geformuleer word, asook ’n visie 
vir die taak van die gemeente en ’n plan van aksie op die tafel geplaas word. Gemeentes vra in 
hierdie fase bewustelik die vraag: “Wat is God se roeping vir ons gemeente?” In hierdie fase 
sal ’n reeks dokumente geproduseer word waarin die gemeente se visie vervat is. Hier word 
25% van die lidmate betrek. 
Fase 3: Leer en groei. Hierdie is die langste fase ten einde te verseker dat ’n gemeente ten 
volle besef en verstaan wat hulle doen en wil doen in hierdie proses, en om lidmate sodoende 
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die geleentheid te bied om die proses bewustelik toe te eien. Hierdie fase kan etlike jare 
omvat, afhangende van hoeveel ’n gemeente moet/wil leer en betrek 50% van die gemeente. 
Fase 4: Uitreik en mentor. Die basiese voorveronderstelling van hierdie fase is dat God se 
sending verder strek as net een plaaslike gemeente en dat getroue rentmeesterskap van die 
spesifieke gawes en ervarings wat God aan ’n gemeente gegee het, beteken dat ’n gemeente 
dit ook sal deel met ander gemeentes wat hulle vennote is in die doen van God se wil in die 
wêreld. Hierdie fase beoog om 70% van die gemeente te betrek. 
 
Oor die algemeen beskou, beoog hierdie proses om die ekklesiologie van ’n missionêre kerk 
te implementeer deur netwerke van gemeentes in verskillende streke in Suider-Afrika te 
vestig en meer lidmate betrokke te maak by die sending van die kerk (vergelyk die toename in 
deelname van lidmate vanaf fase 1 tot 4). Die presiese wyse waarop die fases geïmplementeer 
word en verloop help lidmate om groter eienaarskap van die proses en gevolglik ook die 
sending te neem, en hulleself sodoende te verbind tot dissipelmaking. Die sterkpunte van die 
tradisie word gebruik te same met vaardighede om verandering te bestuur sodat ’n gemeente 
uiteindelik binne haar eie konteks ’n gasvrye uitnodigende gemeente kan wees as instrument 
van die missio Dei. Die sending van die kerk is uiteindelik altyd God se sending wat hy deur 
Christus en die Heilige Gees in hierdie wêreld volvoer. En die Partnership-projek wil in diens 
hiervan staan op ’n wyse wat pas by die situasie waarin die kerk haarself vandag bevind. 
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