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Boekbekendstelling

Wie is ons, en waarheen gaan ons?

Titel: Identity-driven churches
Subtitel: Who are we, 

and where are we going?
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Malan Nel is een van die toonaangewende praktiese 
teoloë in Suid-Afrika. Gemeentebou (1994) het getoon 
dat hy nie net in voeling was met die problematiek van 
die tyd nie, maar dat hy ook die vermoë gehad het om sy 
navorsing en ervaringe met betrekking tot gemeentes met 
goeie teologiese argumente te ondersteun. Met Identity-
driven churches (2015) begrond hy sy kennis en insig sterk 
missionaal en rus hy die plaaslike teoloog en lidmaat toe 
vir die uitdagings rakende die ontwikkeling van missionale 
dimensies.  

Die wêreld waarin ons leef, word as pluralisties en 
gefragmenteerd gedefinieer – eintlik leef ons in talle 
wêrelde tegelyk, elk met sy eie spelreëls en sy eie manier 
van doen. Die plaaslike gemeenskappe waarin die kerk 
homself bevind, is voortdurend besig om te verander. 
Gemeenskappe is minder tradisioneel (detradisionalised), 
wat tot gevolg het dat gelowiges aan ’n magdom keuses en 
menings blootgestel word. Dit lei tot ’n reflektiewe lewenstyl. 
In watter mate is die tradisionele geloofsgemeenskap (en 
gelowiges) ontwrig, en hoe kan herlewing en relevansie 

op grondvlak bewerkstellig word? Nel voer aan dat ’n 
missionale benadering tot kerkwees die gemeente daartoe 
in staat stel om kontekstueel relevant en betekenisvol 
te bestaan: We have missional integrity because of our 
contextual serving relevancy (Nel, 2015:46).

Die boek word in twee dele opgedeel:

Deel 1: Die opbou van die plaaslike kerk wat deur sterk 
teologiese perspektiewe ondersteun word. Vanuit verskeie 
Bybelse metafore ondersoek Nel die vraag na die identiteit 
van die kerk. Wie is ons regtig, waarmee is ons besig en 
waarheen is ons op pad?

Hoofstuk 1: ’n Bybelse perspektief op gemeentebou.
Hoofstuk 2: ’n Vyfdimensionele benadering.
Hoofstuk 3: Teologiese perspektiewe op die identiteit van 
’n missionale kerk.

Deel 2: Die ontwikkeling van ’n missionale kerk wat via 
prosesse van reformasie tot uitvoering gebring word. Nel 
skets die buitelyne van die proses van reformasie en 
transformasie. Die rol van leierskap en dissipelskap word 
binne die missionale milieu opnuut omskryf en ontwikkel. 
Leierskap word omskryf as diensbaar, deelnemend, 
aanpasbaar en dinamies: The identity of the Christian 
leader is that of a servant (2015:162).

  
Die skrywer maak gebruik van praktiese oefeninge, 
metodes en voorbeelde om sy analitiese prosesse te 
verduidelik. Die wetenskaplike en metodiese benade-
ring tot ’n gemeentelike diagnose en analise word be-
nadruk. Behoorlike strategiese beplanning (wat talle 
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bestuursmatige prosesse insluit) is essensieel in die 
begeleiding van die plaaslike gemeente na reformasie 
(2015: 309). ’n Geloofsgemeenskap kan nie tot verandering 
gemanipuleer word nie. Die motivering vir ’n missionale 
visie vir die gemeente is volgens Nel identity-driven. Wie 
die gemeente in-Christus is, moet altyd voorop gestel word. 
Wie en wat die gemeente in-Christus is, moet altyd weer 
vorm aanneem. Dit is God self wat die gemeente en sy 
kerk deur sy Woord en Gees op ’n missionêre spoor plaas. 
Deur op konstante basis te vra wie is ons en waarheen is 
ons op pad, kry die plaaslike gemeente geleentheid om 
die reason for being verwoord te kry.    

     
Hoofstuk 4: Die proses van reformasie.
Hoofstuk 5: Motivering, ontvriesing en die ontwikkeling 
van ’n missionale verklaring of visie.
Hoofstuk 6: Gemeente-analise.
Hoofstuk 7: Betekenisvolle aksie.

Die kerk, omring en gekonfronteer deur ’n post-Christendom 
of postkerklike kultuur, word voortdurend uitgedaag om 
die vraag na identiteit te beantwoord: The reason for being 
is die vraag wat alle missionale geloofsgemeenskappe 
konsekwent vra en vorm! Gevolglik is die kerk in sy wese 

missionaal – of daar is nie kerk nie!

Die boek is ’n opvolg van die gewilde Gemeentebou 
(1994) en ’n Engelse vertaling daarvan wat in 2005 
verskyn het. Die verband tussen gemeentebou en die 
missionale eise wat aan die moderne teoloog gestel word, 
word in die konsep developing a missional local church 
verreken. Binne die werkruimte van die NHKA worstel talle 
gemeentes met laasgenoemde uitdaging: Hoe kan die 
missionale identiteit van die plaaslike gemeente ontwikkel 
word sonder om iets van die etos of unieke karakter van 
die Hervormde Kerk prys te gee? 

Die plaaslike geloofsgemeenskap of gemeente is God 
se plan vir hierdie wêreld! Met laasgenoemde is Nel 
ferm: Die gemeente het die verantwoordelikheid om die 
verlossingsplan wat God vir hierdie wêreld het, binne die 
konteks van die gemeente se onmiddellike bestaan te leer 
en te leef. 

Die inhoud van die boek is logies georden en bied ’n 
sistematiese uiteensetting van die belangrike aspekte 
wat ’n plaaslike gemeente daartoe in staat sal stel om 
missionaal te fokus en te ontwikkel.   


