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Kortpad Belangrike Datums  
24 Julie    Baie belangrike gemeentevergadering 

  

Saam op pad vir Christus   

Dr Kobus Prinsloo: “Tydens my persoonlike gesprekke met lidmate en gedurende die 
Visioneringsproses het talle mense gesê ons moet praat oor die twee eredienste.  Dit is dus 
belangrik dat ons op 'n verantwoordelike wyse die wil van die Here soek oor hierdie saak.  
Gebruik hierdie meegaande dokument om julle gedagtes te prikkel.  Ek het slegs 'n paar 
moontlikhede op papier gesit om die gesprek te fokus.  Bid asb vir 24 Julie se 
gemeentevergadering.” 
 

24 JULIE 2011 - GESPREK OOR DIE FORMELE EN INFORMELE DIENSTE IN 

KRAGGAKAMMA   

Tydens die Visioneringsproses het ons diep gesprekke  oor die gemeente as liggaam van 
Christus gehad.  Ons is ‘n diverse eenheid, elkeen met hulle eie gawes, soos ons dit van Christus 
ontvang het. Sy doel daarmee is dat ons mekaar moet bedien en die eenheid van die liggaam 
van Christus bevorder (Efes 4:12-13).  Die erediens is die duidelikste uitdrukking van hierdie 
eenheid.  ‘n Aantal jaar gelede het Kraggakamma gekies vir twee afsonderlike eredienste om die 
twee aanbiddingstyle, nl die klassieke (met orrelbegeleiding) en die hedendaagse (met 
orkesbegeleiding) te akkomodeer.  Tydens die afgelope Pinkster het baie mense wat gewoonlik 
die formele dienste bywoon, ook gemaklik met die informele styl meegeleef.  Na gesprekke met 
baie lidmate, is ek van mening dat die twee groepe nie meer so ver van mekaar verwyderd is 
nie.   
Ek gee hieronder verskillende moontlikhede wat ons kan help om oor die saak te besin en te bid.  
Vrae wat ons in gedagte moet hou, is die volgende:   

• Hoe affekteer die 2 eredienste die eenheid van die gemeente? 
• Is ons nie besig om “twee kerke” in die gemeente te bedryf nie?   
• Watter effek het dit op die gemeente as een kerk vir ses weke oor die vakansie-tyd sluit?   
• Akkomodeer die een erediens wat gedurende die vakansie-tyd aangebied word albei 

aanbiddingstyle genoegsaam?  Waarheen gaan mense wat die informele dienste bywoon, 
en nie by die formele styl aanklank vind nie, indien hulle oor die vakansie-tyd wil kerk 
toe gaan of nadat hulle kinders die kategese voltooi het?  

• Hoe reflekteer die erediens(te) die karakter en samestelling van die gemeente? 
 

Aanbiddingstyle word deur kultuur en die tydsgees beïnvloed. Dit beteken ‘n gemeente se 
aanbiddingstyl moet rekening hou met die leefwêreld van die lidmate.  Waar 
bedieningsbehoeftes van lidmate verskil, behoort dit nie die gemeente te verdeel nie, maar moet 
die verskillende groepe ruimte vir mekaar gee.  Aanbiddingstyle is ondergeskik aan die wese van 
die gemeente (Galasiërs 5:6; Efesiërs 2:14-20;  Efesiërs 4:1-16; Kolossense 3:10-17 en 
Johannes 17 oor eenheid).  
                                                                     



 VOORSTELLE VIR BESPREKING  

1 Ons behou die huidige praktyk en preek oor dieselfde temas en tekste by die formele en 
informele dienste.  

2 Ons kombineer die 2 aanbiddingstyle tot ‘n sg “blended worship” en hou een erediens in 
die kerk om 09:00.  “Blended worship” is ‘n kombinasie van die klassieke (formele) en 
hedendaagse (informele) aanbiddingstyle en kombineer orrel- en orkesbegeleiding.  
Net na die Lof en Aanbidding is daar “kindertyd” in die erediens waar daar ‘n kort 
boodskap vir kinders tot Gr 3 is (dit is gewoonlik ‘n weergawe van die preek op die 
kinders se vlak).  Daarna verlaat hulle die diens vir hulle kategese byeenkoms.   
 Ons maak op ‘n ander tyd (bv Sondag 11:00 of gedurende die week) voorsiening vir ‘n 
klassieke diens met orrelbegeleiding vir mense wat nie “blended worship” verkies nie.      

3 Ons kombineer die 2 aanbiddingstyle tot ‘n sg “blended worship” en hou een erediens in 
die kerk om 09:00.   
Daar vind gelyktydig ‘n kinderdiens in die saal plaas (09:00 – 09:30) vir ouers met klein 
kinders (voorskoolse kinders  tot Graad 3). Voorskool tot Gr 3 se kategese is dan van 
09:30 – 10:00) 
 Ons maak op ‘n ander tyd (bv Sondag 11:00 of gedurende die week) voorsiening vir ‘n 
klassieke diens met orrelbegeleiding vir mense wat nie die “blended worship” verkies 
nie.      

4 Ons bedryf twee kerke in die gemeente – elkeen met sy eie leraar.  Ons beroep dus ‘n 
leraar spesifiek vir die “formele kerk” of vir die “informele kerk”.    

 
 (Indien enigiemand aan nog alternatiewe dink, kan hulle dit gerus 

byvoeg) 
 

Opgestel deur Dr Kobus Prinsloo 
4 Julie 2011  
 
Padkos: Loop agter Hom aan 

Johannes 6 vers 21: Hulle was toe gewillig om Hom in die skuit te neem, en daarna het 

die skuit by die land aangekom waarheen hulle op pad was. 

In daardie immergroen fliek, The Wizard of OZ, word die hoofkarakter Dorothy, en haar hond 
Toto, iewers deur 'n tornado weggewaai. As sy grondvat, dan sê sy: "Toto, I've a feeling we're 
not in Kansas anymore." Ek wonder hoeveel van ons voel ook asof 'n tornado ons weggewaai 
het van bekende terrein af. Alles is deesdae anders. Bo is onder. Onder is onderstebo. Niks is 
meer vas, veilig of voorspelbaar nie. Dit voel asof die lewe buite beheer geraak het.  
Wel, hier's 'n belangrike nuusflits: vandag se wêreld is deurmekaar. Dis chaoties. Die oplossing 
is nie om alles en almal kunsmatig onder beheer te probeer bring nie. Dit gaan in elk geval nie 
gebeur nie. Daar's 'n beter manier: Loop midde in elke storm agter Jesus aan. Hy floreer in 
storms, soos wat ek leer in Johannes 6 en Matteus 14. Veilige hawens is nie sy skuilplek nie. 
Jesus is Lig in die donker. Hy is 'n lewensredder as die golwe oor jou breek. As jy naby aan 
Jesus loop, hoef jy nie die pad te ken nie. Vertrou Hom maar net om jou op koers te hou. Hy sal 
keer dat die tornado's jou wegwaai. [Stephan Joubert www.kernkrag.co.za] 
 

kubergroete  tot volgende keer     
[17.07.11] 

 

 


