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Voorwoord en Opsomming
Willow Creek is 'n kerk wat alreeds die afgelope paar jaar die kerk aan die gons het. Ek
wil amper sover gaan om die stigting van die Willow Creek model as 'n tweede
reformasie te beskou, veral te midde van die drastiese teruggrype na die Nuwe
Testamentiese kerk. Nes Martin Luther het Bill Hybels ook 'n stap van geloof geneem, en
'iets nuuts' begin wat anders was as waaraan almal gewoond was, om 'n gemeenskap van
gelowiges op te rig wat leef volgens die beginsels waarvolgens die vroee kerk geleef het.
Net soos wat Hybels besefhet dat die ongelowiges op 'n sensitiewe manier geevangeliseer moet word, so het Luther ook die opmerking gemaak dat diegene wie se
geloof aan dade gekoppel is, teruggelei moet word na die geloof, soos wat jy 'n siek
persoon sou begelei, dus baie versigtig. Hy kon maar net sowel die woord 'sensitief
gebruik het. Haendler ( 1981 :28) stel dit soos volg:
In his "Treatise on good works" Luther declared, "Therefore, we must not despise those of little
faith who cling to their ceremonies and perform them as though they were lost in their faith
without them. They would gladly do right and learn better, but they are as yet unable to grasp it
all. Instead one should blame their ignorant, blind teachers, who have never taught them what
faith is, and have led them so deeply into works. " The responsibility for these abuses is therefore
that of the ministers rather than the congregation. Luther drew the following pastoral
conclusion: "One should gently lead them back to faith in their good time, as one would treat a
sick person. "

Dus is ek van mening dat beide Hybels en Luther binne hulle konteks bedienaars is en
was van die boodskap wat hulle glo en geglo het, relevant vir hulle samelewing is en was.
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Carron ( 2000:51) beskryfWillow Creek as een van 'n aantal posttradisionele kerke, wat
in duidelike kontras teenoor die konvensionele kerke staan. Kenmerke wat Carron aan
hierdie posttradisionele kerke toeskryf, stem baie ooreen met Willow Creek t.o.v. sy
Soekersensitiewe kerkmodel, en die inligting wat ek daaroor verskaf oorvleuel wel.
Carroll stel die kenmerke van 'n posttradisionele kerk soos volg:

Groot getalle in vergelyking met die Protestantse kerke
Gewilligheid om eeue-oue tradisies prys te gee, met 'n Bybelse uitgangspunt as
rede
Teologiese konserwatisme, sonder om fundamentalisties te raak
Tekort aan denominale bande
Sterk, entrepreneuriese leierskap, ondersteun deur opgeleide personeel, met baie
klem op leke-oefening van geestelike gawes
Het 'n spesifieke doel, vera! t.o.v. die identifisering van maniere om 'n spesifieke
gehoor aan te spreek
Getrou daaraan om lede te lei tot toegewyde dissipels van Christus
Geboue wat geen ooreenkomste toon met tradisionele kerke nie, en wat gelee is
om mense van 'n streek te trek, en nie net 'n spesifieke gemeenskap nie.
Vermyding van die meeste tradisionele en klassieke vorme van kerkmusiek, om
eerder kontemporere musiek in die kerk in te bring.
Kleredrag is informeel
Dienste is uiters profesioneel, en daar word geen druk op besoekers geplaas nie.
Groot klem op kleingroepe.

2
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Geleenthede vir lede om betrokk:e te raak by 'n verskeidenheid bedieninge, veral
op plaaslike vlak.
Verwag 'n hoe vlak van toewyding van diegene wat aansluit, wat gepaard gaan
met toewyding aan uitmuntendheid t.o.v. die bedieninge.

Wat ek met hierdie studie poog, is om 'n verkennende analise te maak, in sover moontlik
volgens die formaat soos deur Hendriks (1992: 134) voorgehou. Die motivering agter
hierdie studie is die vraag na werkbare bedieningsvorme binne die N. G Kerk tradisie,
omrede daar 'n afname in lidmaat getalle is, en diegene wat nie meer kerk toe gaan nie,
terug 'gelok' moet word, sonder om hulle weg te jaag. Juis omrede Willow Creek so
suksesvol is om ongelowiges te evangeliseer, en dit 'n taak is waarna die N.G Kerk
ernstig sal moet terugkeer, kan daar by Willow Creek geleer word ten opsigte van hulle
funksionering.
Wat ek dus in hierdie studie doen, is om eerstens te gaan kyk na die geskiedenis van
Willow Creek, waar die kerk vandaan kom, en die groeipyne wat die kerk ervaar het.
Hierdie afdeling is vir my van uiterste belang, omrede die feit dat jy nie iemand regtig
ken indien jy nie weet waarvandaan hy kom nie. Dus, om vir Willow Creek te analiseer,
moet jy weet waarvandaan die kerk kom, en wie die kerk is.
Die daaropvolgende hoofstuk handel oor die Soekersensitiewe model waarvolgens
Willow Creek funksioneer, ingesluit al die areas binne die kerk wat daardeur geaffekteer
word, asook die gevare en voordele van hierdie model.
In die laaste hoofstuk gee ek die feitelike data en gegewens weer t.o.v. wat Willow Creek
hied, en wie die kerk is. Dit sluit in wat die kerk t.o.v. homself se, wie die kerk is en
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waarvoor die kerk staan, asook alle geleenthede waar lidmate betrokke kan raak. Laastens
toon ek die opset en ligging d.m.v. kaarte aan.

4
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Hoofstuk 1
1.1

Inleiding en probleemstelling

Soos wat Hanson (1987:6) tereg se, is die fundamentele en oudste inligting ten opsigte
van die kerk in die Nuwe Testament, dat die kerk die mense van God is.
Jy kan jouself die vraag afvra wat dit beteken om as kerk die mense van God te wees, wat
beteken dit om vir God te aanbid en Horn te dien, as kerk.
Jesus Christus het voordat Hy opgevaar het na die Hemel vir Sy volgelinge, 'die mense
van God', met 'n opdrag agtergelaat. Die opdrag lui dat ons na al die nasies moet gaan,
en hulle Sy dissipels maak, maar dat in Jerusalem begin moet word, dan Samaria, daama
Judea, en uiteindelik tot aan die uithoeke van die wereld.

Burger ( 2001:7) se dat die N.G. Kerk homselfin 'n identiteitskrisis bevind, en ek stem
heeltemal met horn saam. Een van die redes wat ek sou voorhou, is dat die N. G. Kerk te
besig is met vergaderings en gesprekke wat glad nie tot opbou van die kerk is nie, en wat
evangelisasie aanbetref, word die sendingveld as 'daar buite' beskou, terwyl die armes en
ongelowiges wat voor ons deurstoep woon, nie raak gesien word nie. Hulle word net
gereeld weggejaag!
My poging met hierdie studie, is om deur middel van die analise van Willow Creek, die
jonger predikante van die N. G. Kerk wat dringend soek na oplossings om die mense
binne hulle gemeente te evangeliseer en te bereik, 'n mate van optimisme en hoop te gee
d.m.v. die Willow Creek storie. Hierdie studie is egter beperk tot slegs 'n analise van
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Willow Creek, en sal predikante wat sekere aspekte van Willow Creek se model wil
toepas, dit self moet navors.
Ek wil niemand aanmoedig om die Willow Creek model net so aan te neem nie, omrede
geen ander plek of gemeente presies dieselfde is as Willow Creek nie. Daar sal wel
aspekte van die model wees wat op ander kontekste en omstandighede toepasbaar sal
wees. Juis om hierdie rede, kan daar aspekte van die Willow Creek storie bestaan wat
ook van toepassing op ons konteks en binne ons samelewing sal wees.

1.2 Motivering en agtergrond

In die afgelope 5 jaar van my studies en my jaar van 'diensjaar vir Christus', het ek
blootstelling aan 'n wye spektrum van kerke gekry.
Hierdie blootstelling het meegebring dat ek 'n redelik 'gemengde' prentjie van die kerk
vir myself kon voorstel, en in die proses ook kon sien watt er kerke meer toegewyd as
ander is, gevolglik was dit ook baie aan die lidmaats-bywoning op Sondae gemeet.

Op Stellenbosch waar ek groot geword het, en besig is met my studies, bestaan 'n groot
verskeidenheid van kerke. In die eerste plek is dit hartseer, veral omrede elkeen sy eie
idee het van hoe om die studente te bedien, en is daar oor die algemeen geen onderlinge
samewerking nie. Elkeen wil sy eie sny van die koek he, en wil dit nie graag deel nie.

6

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

My pais predikant by 'n N.G.-gemeente op Stellenbosch, en my afleiding is dat hulle
sukkel om lidmate in die kerk asook by die kerk betrokke te kry. In Stellenbosch met al
sy 'kennis', woon geweldig baie 'snobs', wat 'beter weet as die kerk', en leefmet die
mentaliteit van 'julle kan my niks leer nie'. Dus is daar in Stellenbosch baie kerk-los
mense wat rondom ons bly, maar die kerk se fokus val nie op hulle nie.

Redelik onlang is 'n nuwe kerk op Stellenbosch gestig, genaamd Stellenbosch Gemeente.
Hierdie kerk is gebaseer op die Soekersensitiewe model van Willow Creek, en het binne
'n jaar van 'n handjie vollidmate, tot meer as 1 000 kerkgangers gegroei. Hierdie nuwe
golf, te same met ander Pinkster-kerke, het die N.G Kerk gedwing om sy bedieningstyl
aan te pas, om sodoende meer in die lidmate se geestelike behoeftes te voorsien. Die
gemeentes moes aanpas, want hulle het gereeld lidmate wat na o.a. Stellenbosch
Gemeente oorgegaan het, verloor.
Kyk ek na my pa se gemeente, dan het hulle reeds 'n informele erediens wat op Sondagoggende dieselfde tyd as die tradisionele diens plaasvind. Die informele diens word egter
in die kerksaal gehou, en is gewoonlik altyd vol, terwyl die tradisionele diens maar aan
die kortste ent trek. Outomaties skep dit 'n onderliggende spanning van kompetisie, en
loop die kerk die risiko om dalk in die toekoms te skeur, omrede jy vir mense met twee
verskillende spiritualiteite, onder een vaandel moet bedien.
My pa se gemeente is egter nie die enigste N. G. Kerk wat deur hierdie proses gaan nie,
maar kom hierdie probleme landwyd voor. Die vraag is net, wat gaan in die toekoms
gebeur, en waarop gaan die N. G. Kerk horn toespits. Dit sal die tyd alleen ons leer.

7
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Om myself die vraag te vra oor waar ek myselfsien t.o.v. hierdie 'stryd', terwyl ek nog
besig is met my studies, en nog nie die bediening betree het nie. Ek beskou myself as een
van 'n nuwe generasie leiers binne die kerk, maar nie noodwendig die N. G. Kerk nie.
Ons leef in 'n tyd waar verandering ongelooflik vinnig plaasvind, en kan ek nie insien dat
'n kerkmodel wat wil vasklou aan mens gemaakte tradisies en gewoontes, impak in die
wereld gaan maak, soos waarvoor ons bestem is nie.
Juis in hierdie tyd van verandering moet daar teruggegryp word na die basiese Bybelse
beginsels, en dit geld vir die kerk ook. Indien dit beteken dat nuwe kerke van grondvlak
af begin moet word, dan moet dit gebeur.
Hier is Willow Creek 'n goeie voorbeeld, en inspireer hierdie kerk en sy evangeliese
uitgangspunt my ongelooflik baie vir die toekoms.

8
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Hoofstuk 2

Geskiedenis
Die historiese inligting word voorgehou soos deur Hybels (1995: 23-146) en Wagner
(1998:73-78) opgestel is.

2.1 Son City ( 1972- 1975)

Julie 1972 het Bill Hybels na Fredonia, Wisconsin vertrek, om daar te gaan werk as 'n
berader, lewensredder, Bybelstudie-groepleier en afrigter by 'n Christelike kamp wat
deur 'n kerk in Chicago aangebied is. Hierdie kamp, Awana, is waar Bill op sestienjarige
ouderdom tot bekering gekom het.
Bill was op daardie stadium in 'n moeilike fase van sy lewe, omrede hy onseker oor sy
toekoms was. Alhoewel hy gemaklik in die besigheids-wereld wat vir horn soos 'n rooi
tapyt gewag het opgetree het, het hy geweet dat hy vir die bediening geroep is, maar waar
en hoe was die moeiliker deel van die vraag.
Tydens hierdie kamp het 'n besoeker, genaamd Dave Holmbo, horn besoek. Dave was
bietjie ouer as Bill, maar hulle was al vir jare vriende, en het vele somers saam spandeer
by Aswana Kamp. Hierdie jaar was Dave egter nie betrokke by die kamp nie, omrede hy

9
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'n pos as assistent musiek-direkteur by South Park Church in Park Ridge Illinois gekry
het, 'n woonbuurt in Chicago wat baie naby aan die 'onderdorp' was.
Die geleentheid was daar vir Dave om sy musiekstyl, wat nie deur die tradisionele kerk
aanvaarbaar was nie, te kon toepas binne die kontemporere diens wat daar aangebied is.
Met die vryheid wat Dave gehad het, het hy 'n Christelike 'rock en roll' orkes, genaamd
Son Company gestig, wat so opgang gemaak het, dat hulle verskeie toere kon onderneem.

Nadat Bill se kamp verby was, het hy besluit om na Illinois te verhuis, en het hy 'n werk
by die Nasionale hoofkantoor van Aswana Jeug Assosiasie gekry. Bill het gou by South
Park Church ingeskakel, en het ook gou deel uitgemaak van Son Company as 'n kitaarspeler.
Kort voor lank het Dave vir Bill gevra om die Bybelstudie te lei, aangesien hulle vorige
jeug-direkteur vertrek het, en hulle gewag en bid het vir 'n plaasvervanger.
Bill het geen ondervinding van onderwys gehad nie, en ook geen aspirasies nie, alhoewel
hy op Kollege 'n Bybel-besprekings groepie gelei het. Hy het dus besluit om op dieselfde
formaat as op Kollege staat te maak.
Hy het die kinders gevra om elke week voor te berei met teks gedeeltes vir spesifieke
onderwerpe, en dan het hy hulle gehelp om daardie teksgedeeltes toe te pas in hulle eie
lewens. Dit was dus 'n eenvoudige formule, naamlik, lees die teks, en pas dit toe!
Die formule het vrugte af gewerp, en die kinders het hulle vriende na die Bybelstudies toe
begin uitnooi. Tydens die lente van 1973 was daar sowat tagtig kinders elke Woensdagaand.

10
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Bill en Dave het begin beplan om die Evangelie vir kinders wat nie gewoonlik kerk toe
gaan nie te bring. Die gevolg was 'n reeks gehou deur Bill ten opsigte van Evangelisasie,
gevolg deur uitreike na die kinders se vriende wat nie kerk toe gaan nie.
Om diegende wat nie kerk toe gaan nie daar te kry, moes hulle 'n paar veranderinge
maak. Na 'n paar voorstelle van die kinders se kant af, is vrywilligers aangestel om dit te
hanteer, wat drama en media ingesluit het. Die musiek sou ook voortaan deur Son
Company gelei word, en die leringe van Bill sou op minder verskillende onderwerpe op
'n slag fokus, sodat daar 'n punt gemaak word wat Bybels en relevant ten opsigte van die
kinders is.
Intussen moet ek dit noem dat Lynne ook daarheen getrek het, en dat sy ook begin
inskakel het by die jeugbediening van Dave en Bill.
By die eerste geleentheid wat hierna gehou is, was daar 125 kinders, en het John
Ankerberg, wat bekend was vir Evangelie-onderrig, tydens die eerste 3 weke opgetree.
Tydens die 4de week toe Bill weer oorneem, was daar 150 kinders. Na slegs 6 maande
was daar 300 kinders! Bill het elke week 'n Bybelse perspektiefvan 'n onderwerp wat
relevant ten opsigte van die kinders se lewens was, geskets en gepraat oor hoe jy 'n
verhouding met God bou. Diegene wat tot bekering gekom het, het Sondagaande by
mekaar gekom, en die Woensdagaande het as uitreik-aande gedien. Sondagaande is toe
benoem as Son Village, en Woensdagaande se uitreikdiens, Son City. Tydens Son City
byeenkomste het Bill bespreek wat die Bybel se ten opsigte van belangrike onderwerpe,
en by Son Village het hy die kinders vers vir vers geleer.
Bill was aanvanklik so geintimideer deur die taak om elke week die kinders uit die
Woord te onderrig, dat hy 'n gerespekteerde Christen leier om hulp gevra het. Die het
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horn aanbeveel om volgens Berkhof se Handleiding van Christelike Doktrine te onderrig.
Dit het egter baie gou getoon dat dit glad nie werk nie, en Bill het teruggekeer na die
relevansie van Bybelse waarheid op die alledaagse lewe. Bill se onderrig het vrugte
afgewerp, en kinders se lewens en lewenswyses het drasties verander.
Bill en Dave se leierskap het mekaar baie goed aangevul, waar Bill die besigheidsman
was, was Dave die kunstenaar. Hulle albei het 'n hart vir die Evangelie, en het dit
heeltyd deur hulle aktiwiteite getoon, sodat dit 'n invloed op die kinders met wie hulle
gewerk, gehad het.
Op 'Thanksgiving day' 1973, het Bill en Lynne verloofgeraak. Weens hul ooreenstemmende visies en lewensdoele, het hulle mekaar goed aangevul.

Son City het die vorm begin aanneem van groot groep-byeenkomste waar nuwelinge
welkom geheet is, en lekker span-aktiwiteite wat enige tipe sport ingesluit het. Saam met
die aktiwiteite het die dramas en musiek gepaard gegaan om die kinders in stemming te
bring met die boodskap wat sou volg. Son City het so gegroei, en die impak was van so
'n aard dat die sosiale orde wat normaalweg by die skool gehandhaaf is, totaal omgekeer
is! Wat die kinders getrek het, was die feit dat elkeen 'n plek het, of dit nou kuns, drama,
fotografie, konstruksie, leierskap, wat ookal was, elkeen se gawe is gebruik en ontwikkel.

Op Saterdag 18 Mei 1974 is Bill en Lynne in Kalamazoo, Michigan getroud, en was dit
'n groot geleentheid vir Son City! Dit was egter nie die belangrikste datum daardie jaar
nie. Bill het besef dat die kinders nie alles insit om hulle vriende te nooi nie, en het hulle
begin reel aan 'n groot byeenkoms waar elkeen almal moet nooi wat hy kan, sodat dit in
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'n groot plek gehou kan word, met Som Company wat musiek maak, gepaardgaande met
die dramas ens. Daardie aand, met die plek wat gepak was met jongmense, het Bill die
eenvoudige boodskap van Jesus Christus verkondig. Daar het soveel mense opgestaan
aan die einde, dat Bill gedink het hulle het verkeerd gehoor. Daardie aand het vir Bill baie
geraak, en het hy 'n commitment gemaak om vir solank as wat hy in die bediening is,
altyd die dienste so in te rig dat dit van hoe kwaliteit is, 'n diens wat Gees-ge'inspireer is,
'n uitreikdiens vir ongelowiges, waar hulle kan ontdek dat hul belangrik vir God is, en
dat Jesus vir hulle gesterf het. Hierdie ervaring van Bill was die geboorte van die
sogenaamde 'Soekersensitiewe diens'.
Nie Bill, Lynne ofDave het geweet wat vir hulle voorle nie. AI wat hulle op daardie
stadium van hullewens geweet het, was dat hulle moes aanhou om uit te reik na
ongelowiges. Hulle het geen langtermyn doelwit gehad nie.

2.2 Transisie era - "Wees die Kerk"

Die Son City tydperk sou as 'n 'wondertyd' beskryf kon word, maar daar was ook die
verskuilde donkerkant.
'n Uittreksel vanuit Bill se weeklikse skedule skets so ietsie van die probleem.
So.oggend: Kerkdiens waartydens Bill sing
So.middag: Musiek oefening
So.aand: Aanddiens waaraan Bill gewoonlik deelneem
Ma.aand: Son Village waartydens Bill onderrig gee

13
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Di.aand : Aswana Klub gelei deur Bill
Wo.aand: Son City waar Bill onderrig gee
Do.aand: Son City- Bill onderrig
Vr.aand: "Retreat"- Spanbou, oornag, konsert, dissipelskap -Bill betrokke
Sa.middag: Toernooi- Billlei aktiwiteite
Sa.aand: "Gim Night"- Bill in beheer

Dus kan mens net dink dat daar probleme moes intree, want geen normale mens kan
soveel hooi op sy vurk neem nie, veral nie as jy nog getroud is nie!
Die tempo het ook die ander se huwelike belnvloed, en moes hul van tyd tot tyd daaraan
aandag gee.
Dit was egter nie al probleme wat ontstaan het nie. Die fasiliteite van South Park
gemeente het onder die impak van die jeugbediening gely, en was die kerkraad van South
Park gemeente glad nie gelukkig dat die fasiliteite wat hulle vir die jeugbediening hied,
so verniel word nie. Bill en Dave het egter nie die impak besef nie, en kon nie verstaan
waarom daar so 'n ophef gemaak word nie, terwyl daar soveel kinders na die Here toe
kom. Tog het hulle wel ondersteuning ook gekry.
Op die ou end was daar dubbeld die hoeveelheid jeug in Son City as in die volwasse
gemeente self! Die jeugbediening se begroting het gegroei van $300 in 1972, tot $80 000
in 1975!! Die probleem was egter dat die jeug nie verantwoordelik was ten opsigte van
geld inbring nie, en dit het die kerk net uitgawes gekos, wat 'n groeiende spanning tussen
die jeugbediening en die volwassenes laat oplaai het.

14
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In hierdie tyd, waartydens Bill gewonder het oor die toekoms en uitkoms van die
jeugbediening, het hy ook 'n graad in Biblical Studies aan Trinity Kollege in Deerfield,
Illionis behaal. Tydens sy eerste semester het 'n opmerking van een van sy professore
horn ongelooflik uitgedaag;
Do any ofyou students want to do something truly great with your life? Do you want to sign up for
the most compelling, far-reaching challenge in this world? Do you want to discover real
excitement? ... .... Then commit yourselfto Jesus' vision ofestablishing communities of God here on
this earth. Devote yourself to the chrurch!

Aan die einde van die module het die professor voor in die klas gaan staan, en vertel oor
die kerk van die eerste eeu, van hoe vollewe en aktief die kerk in daardie tyd was, en hoe
die Heilige Gees in mense se lewens gewerk het. Hy het vertel hoe die W oord van God
die riglyn van die gelowiges se lewens was. Soos hy voortgegaan het om te vertel van die
Nuwe Testamentiese kerk, het hy gese dat daardie kerk daagliks gegroei het, enwanneer
dit gebeur, dan is die kerk wat dit veronderstel is om te wees!
Dr. Gilbert Bilezikian het vir Bill 'n nuwe beeld geskep van wat kerk veronderstel is om
te wees, en dat die huidige kerk nie werklik kerk is nie. Dr. Bilezikian se visie en droom
vir die kerk het vir Bill aangegryp, en hy het die visie ook syne gemaak.
Dr. B se raad aan Bill was om Handelinge 2 in sy bediening toe te pas, omrede dit die
vroee kerk se manier van doen, beskryf. Bill het egter al hoe meer begin droom van 'n
kerk wat op Bybelse beginsels funksioneer. Dr. B het horn egter aangeraai om eerder 'n
onafuanklike jeugbediening te begin, omrede hy nie oortuig was dat volwassenes net soos
die jeug op 'n nuwe paradigma van bediening, ten opsigte van musiek, drama en media
sal reageer nie. Dr. B het wel vir Bill gese dat hy horn sal ondersteun indien hy glo dat
God horn tot so 'n groter stap roep.
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Na baie oorweging het Bill na 'n vakansie saam met Lynne, na Dave en die ander
jeugleiers toe gegaan, en vir hulle meegedeel dat hy glo die Heilige Gees lei horn om 'n
nuwe kerk te begin. Aanvanklik het geen van die and er leiers horn gesteun, of getoon dat
hulle saam met horn wil beweeg nie, maar teen die tyd toe Bill sy finale bedanking by die
kerk inhandig, het Dave en sy vrou Sue, asook van die ander leiers besluit om saam met
Bill en Lynne te beweeg.
Op 'n ouderdom van 23 het Bill en Lynne, asook die res, besluit om hulle nuwe kerk in
Palatine, Illinois te begin, wat sowat 20 myl Wes van Park Ridge was, waar 'n aantal van
die toegewyde Son City jeug gewoon het. Geeneen van hulle het enige kennis van
Palatine, of nabygelee Barrington gehad nie, maar hulle was oortuig dat die Here iets
groots daar gaan doen.
Die eerste aktiwiteit wat plaasgevind het was dat Bill 1200 mandjies tamaties by die mark
gaan koop het, sodat die Son City jeug dit van deur-tot-deur kon verkoop, om sodoende
fondse in te bring. Met die opbrengste kon hulle klank- en beligtingtoerusting aankoop,
asook om 'n fasiliteit te huur.
Tydens die eerste byeenkoms van Son City Wes, soos wat dit gedoop is, het 250 kinders
opgedaag, waarvan sowat 100 van die toegewyde jeug van Son Village was, en wat op
die ou einde die kern van die nuwe kerk sou vorm.
Bill en die leiers het begin deur 'n opname van huis tot huis te maak, om uit te vind
waarom die mense nie meer kerk toe gaan nie. Die basiese antwoorde was die volgende;

1) Die kerk is irrelevant ten opsigte van die daaglikse lewe
2) Die kerkdienste is vervelig en voorspelbaar
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3) Die 'hoepriesterlike predikers" preek net oor oordeel en swaai net heeltyd vinger
rond
4) Kerke vra net altyd vir geld

Die eerste fasiliteit wat gebruik is, was die Willow Creek teater, omrede dit maklik
bereikbaar was met genoeg parkering, en die teater het 970 sitplekke gehad.
12 Oktober 1975 is die eerste diens daar gehou, en eers 8 Februarie 1981 is daar na 'n
ander fasiliteit verskuif
Daardie eerste aand se tema was groot en duidelik op die bord by die teater, "Everything
You Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask"
Die getalle het egter gedaal, tot so 'n mate dat daar soms meer mense op die verhoog, as
op 'n Sondagaand, in die gehoor was.
Januarie 1976 het Bill New Community begin, wat die diens in die week vir die
gelowiges was. 17 Augustus 1976 is Bill en Lynne se eerste kind gebore, genaamd
Shauna.
Alhoewel Willow Creek baie teenkanting in daardie tyd gekry het, het die getalle
stelselmatig toegeneem, sodat daar na een jaar reeds 'n vol diens op 'n Sondag was, en na
twee jaar feitlik twee vol dienste.
Die bediening van volwassenes het egter baie verskil van die jeugbediening, maar die
aanpassing het vrugte afgewerp
Aan die einde van 1976 het Bill sy leiers na 'n predikante-konferensie by Garden Grove
geneem, en het hulle in Robert Schuller se kantoor bymekaar gekom om raad te vra. Hy
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het hulle aangemoedig om 'groot te gaan'. "If God chooses to do a miracle, you'd beter
be ready for it. Don't buy a thimbleful of land. Buy a fi:fthy-gallon drum." (69)
Na 'n fondsinsameling waartydens geld ingesamel is om 'n stuk grond vir die nuwe kerk
te koop, het die Here voorsien, en kon hulle 'n stuk grond wat 90 akker beslaan, koop. Op
26 November 1977, slegs twee jaar nadat Willow Creek gestig is, was hulle nuwe adres
67 East Algonquin Road in South Barrington, Illinois.

2.3 The Train Wreck 1979

Die hele personeel van Willow Creek was baie geheg aan mekaar in hierdie tyd, en het
elkeen sy/haar plek in die gemeente volgestaan. Bill en Dave was duidelik die leiers van
die gemeente, alhoewel daar geen hi:erargiese struktuur bestaan het nie, slegs 'n dienende
leierskap.
Soos die tyd aangestap het, moes die personeel al harder werk, en was daar niemand om
aan verslag te lewer nie. Dit het aanleiding gegee dat die gemeente daaronder begin ly
het, en Bill het probleme si en kom. Tydens 'n vergadering wat Bill bele het, is hy as
senior Pastoor van Willow Creek verkies, en het hy 'n plan van aksie op die tafel gele.
Bill het drie persone wat Geestelike volwassenheid getoon het gekies, en het hulle vir
Gilbert Bilezikian, Dick Swetman, Laurie Pederson en Bill as ouderlinge van die
gemeente gekies.
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Bill se pa het kort na Willow Creek se stigting 'n stuk grond wat 200 akker beslaan het en
by Michigan se woud op die Tahquamenon rivier by Bo-Pensinsula gelee was, aan die
kerk geskenk.
Dit was perfek gelee vir kampe, en is daarvoor omskep, en Camp Paradise gedoop.
Tydens 'n kamp gedurende 1978 het Bill uitgevind dat 'n personeellid besig was met 'n
gedragspatroon wat die stabiliteit van die betrokke persoon se persoonlike lewe, asook
die integriteit van die personeel, bedreig het. Dit was 'n geweldige terugslag, maar die
ouderlinge het besluit om dit nie aan die publiek bekend te maak nie, en sodoende die
persoon se privaatheid te beskerm. Niemand anders is daaroor ingelig nie. Daar is egter
van die persoon verwag om professionele hulp te kry, terwyl hy met sy take by die kerk
kon voortgaan.
Drie weke later het nog 'n groot terugslag Bill getref, deurdat sy pa aan 'n hartaanval
gesterfhet. Bill was baie geheg aan sy pa, en dit was 'n moeilike tyd vir horn. Nog was
dit nie die einde van die ongeluk nie. Lynne wat met hulle tweede kind swanger was, het
siek geraak, en die baba verloor.
Ten spyte van al die terugslae het Bill net bly voortgaan, want die kerk was afbanklik van
sy leierskap.

Tydens 1978 was Bill betrokke by al die groepsbyeenkomste van die kerk, om op 'n
persoonlike wyse by almal uit te kom, en die visie van die gemeente te verduidelik, asook
vrae te beantwoord. Daarna is 'n fondsinsameling gehou om 'n kerkgebou op die nuwe
grond op te rig. Daar is toe $735 000 ingesamel!
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Die volgende tydperk was chaos vir Bill tussen vergaderings met argitekte, die raad van
direkteure, bou- en kampkomitee, en voortdurende dissipelskap van mans in die
gemeente, personeel-herstrukturering, terwyl hy by beide naweek en mid-week betrokke
is, troues hou, asook commitment nakom om jeug-bedienings landwyd toe te spreek.
Die personeellid wat probleme gehad het, het nie sy ooreenkomste na gekom nie, en dit
het tot verdere spanning gelei, wat deur ander personeellede opgemerk is. Hulle het dit
egter as 'n magspel van Bill en die ouderlinge beskou, en dus het daar net al hoe meer
spanning ontstaan. Saam met vele ander verskille, het dit net tot groeiende spanning
onder die personeel bygedra.
31 Mei 1979 het die raad van direkteure 'n lening van $3 miljoen bewerkstellig vir die
bouwerk van die nuwe fasiliteite. 6 Junie 1979 is met die konstruksie werk begin, en het
Bill en Lynne kort daama langs die konstruksie werk ingetrek, asook is hulle seun, Todd,
gebore.
Vroeg September 1979 het die personeel-spanning 'n hoogtepunt bereik toe 'n ouderling
die spesifieke persoon wat voortgegaan het met sy gewoonte gedrag, gekonfronteer het.
Hierdie persoon het bedank, en nadat daar by 'n diens van horn afskeid geneem is, was
die res van die personeel in oproer, ornrede hulle vermoed het dat daar "'n slang in die
gras is". Die werklike rede is egter nooit aan hulle bekend gemaak nie, om die persoon te
beskerm. Ten spyte hiervan het die spanning bly oplaai, veral ten opsigte van die nuwe
personeel-strukturering, en het baie die ou struktuur ondersteun. Bill is beskuldig dat hy
magsbehep was, en die ouderlinge is beskuldig dat hulle horn daarin steun. Daar het dus
'n gees van wantroue ontstaan, en dit deurdat Bill en die ouderlinge die persoon wat
bedank het se persoonlike lewe wou beskerm.
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Tydens die 4de jaar se feesviering van die gemeente is 'n trein gehuur om 1500 mense te
neem na 'n optrede van Chuck Girard, wie se musiek baie tydens die Son City dae
gelnspireer het, en het dit met 'n fondsinsameling gepaard gegaan. Die atmosfeer was
baie ongemaklik onder die leiers, en die beoogde bedrag is nie eens behaal nie, omrede
daar 'n groeiende onsekerheid oor die kerk se toekoms ontstaan het. Verskeie van die
Raadslede het bedank, en een van die grootste donateurs was besig om die kerk te verlaat.
Na 6 maande het feitlik die helfte van die personeel bedank, waar onder Dave en Sue
Holmbo ook. Vir beide Bill en Lynne was veral hulle vertrek 'n geweldige terugslag.
Tydens hierdie tyd het baie se huwelike onder die probleme van die kerk gely, en het
verskeie huwelike verbrokkel nadat die persone die kerk verlaat het.
Die kerk se begroting was daardie tyd onder kwaai druk, en Bill het weekliks
berekeninge gemaak om die kerk se finansies te laat klop. Ook was daar 'n tekort aan
leiers, en is persone aangestel wat nog nie Geestelik volwasse genoeg was nie. Sommige
van hulle het hul egter 'uitgebrand', en het die kerk, en selfs die Christelike geloof
verlaat. Diegene wat agtergebly het, het egter gegroei en later sleutelrolle vervul.

Alhoewel daar hoop was dat die kerk die 'Trein ramp' sou oorleef, het nuwe probleme na
vore getree. Die beplande konstruksie het $1 miljoen meer beloop as beplan, en met 'n
$3,5 miljoen lening, het die vooruitsigte van die onkoste op $6 gestaan. Met nog lede en
donateurs wat die kerk verlaat het, het Bill breekpunt bereik. Hy het God se aangesig
gesoek, en na baie trane om 'n tweede kans gepleit. Hy het ervaar dat die Here horn
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vergewe, en horn nog 'n kans gee, en het daarna die Raad en leierskap van die kerk om
verskoning gevra vir sy ongebalanseerde benadrukking in sy onderrig.

2.4 Die Opbou 1980- 1987

Before the Train Wreck we were a bunch ofyoung kids on a roll. Humility wasn't high on our list
ofcharacter qualities. We thought we were pretty invincible. But the Train Wreck caused such
incredible brokeness. As painful as it was, it served a God-honoring purpose. Real fruit can be
born out ofbrokeness. Laurie Pederson - Willow Creek Ouderling (91)

Soos Willow Creek die tagtigerjare binnegegaan het, het Bill seker gemaak dat elke
lidmaat bewus is van die gevare wat 'n kerk bedreig, en spesifiek Willow Creek.
Bill het sy prediking by New Community aangepas, en het hy meer op heiligmaking en
sonde gefokus. Steeds het lidmate en personeel die kerk verlaat, en gegis dat Bill die kerk
in 'n tradisionele, fundamentalistiese kerk wil omskep, en dat dit juis die tipe kerk is
waarvan hulle wou wegkom. Die naweek-dienste het ook verander, en Bill wou seker
maak dat almal weet waarvoor Willow Creek horn beywer. Sy naweek-preke het ook
meer gebalanseerd en Bybels geraak, en alhoewel sommiges die kerk verlaat het, het
ander weer in daardie tyd tot bekering gekom. Nog veranderinge het by die kleingroepe
plaasgevind. Alhoewel die kleingroepe geleentheid gebied het vir sosiale interaksie, het
dit nie voldoen aan die behoefte om Geestelik volwasse leiers op te lewer nie. Die nuwe
fokus was op een-tot-een dissipelskap, en klein dissipelskap groepe.
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Die struktuur van die gemeente is op so 'n mate aangepas om probleme vroegtydig te kan
hanteer, en is daar ook op meer gebalanseerde lewenswyses gefokus.
In daardie tyd is daar in 'n bekende Sondagkoerant 'n baie positiewe artikel ten opsigte
van Willow Creek gepubliseer. Die personeel het dit as 'n goeie teken, en as hoop
beskou.
Aan die einde van 1980 het die gemeente begin stabiliseer, en is die lee stoele van
diegene wat die kerk verlaat het, gevul deur nuwe kerkgangers.

Sondag 15 Februarie 1980 het die eerste diens in die nuwe gebou plaasgevind. In hierdie
tyd het die draaipunt vir die kerk gekom, en het sake begin beter lyk.
Vanuit foute wat gemaak is, is daar besluit dat die leierskap van die gemeente vanaf die
personeel oorgegee word na die Raad van ouderlinge, en alhoewel Bill steeds die leier
van die personeel was, was hy onder die gesag van die ouderlinge.
Die Raad van ouderlinge het 'n hoe profiel aangeneem, en moes hulle probleme wat kon
opduik, hanteer. Hul rol het ook ingesluit om Bill se onderrig aan die kerk vooraf met
horn te bespreek, hulle sou voorts besluite neem ten opsigte van die rigting wat die kerk
sou inslaan, en was hulle in beheer van die aanstelling van nuwe personeel.
Die klem in daardie volgende paar jaar was op dissipelskap gefokus, om sodoende
Geestelik volwasse leiers te ontwikkel. Daar het na 'n reeks deur Dr. RC. Sproul ten
opsigte van Heiligmaking, 'n nuwe vlak van aanbidding, binne Willow Creek ingetree.
Daama het daar ook 'n beklemtoning van 'accountability" onder die personeel ontstaan,
om sodoende mekaar verantwoordbaar te hou ten opsigte van hulle werk en persoonlike
lewens.
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Vanaf 1983 tot 1987 het die getalle aansienlik gegroei, tot 'n enorme nege duisend, en
moes daar met 'n derde naweek-diens op Saterdae begin word. Met die verantwoordelikheid van onderrig wat swaarder op Bill se skouers gerus het, het Don Cousins, wat
een van die groepleiers van Park Ridge en Son City was, in die nuwe rol as addisionele
leier opgetree, om behulpsaam te wees met die leringe van die gemeente.
Wat eger van baie waarde was, is dat dit voorgekom het dat Willow Creek nie meer die
stigma van die 'swart skaap' om sy nek gedra het nie, en is Billlandwyd verwelkom om
predikante en leiers toe te spreek.

2.5 Die Wereld ontdek Willow Creek 1988- 1991

In die laat tagtigerjare het die media Willow Creek ontdek, en het daar artikels in verskeie
groot koerante en televisie programme oor Willow Creek die lig gesien. Die sogenaamde
'megakerk' is deur die media beskryfin terme van besigheidstaal.
Soos die media-dekking toegeneem het, het die kerkgangers se getalle ook toegeneem, en
wou al hoe meer kerke meer te wete kom ten opsigte van die 'soeker-sensitiewe' model
waarvolgens Willow Creek handel. Bill het ook meer internasionaal begin dien, en is na
Europa, Australie, Indie, en reg oor die USA genooi om predikante toe te spreek.
Vir Willow Creek om uit te brei, moes hulle kleiner word ten opsigte van dissipelskap
groepe, sodat daar genoeg intieme groepies is waarin elkeen geestelik kan groei.
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Met die groeiende getalle het daar 'n behoefte ontstaan vir meer leefruimte, en is 'n $23
miljoen projek aangepak, en is fasiliteite vir 'n Gimnasium, sport aktiwiteite, klaskamers,
seminaar kamers, asook 'n plek met tafels waar daar na dienste gekuier kon word.
Probleme wat egter begin opduik het, was dat Bill al hoe meer weg was, en dit het die
personeel baie geaffekteer. Bill het sewe dae 'n week gewerk, en dit het sy tol begin eis.
Hy het breekpunt bereik, en het probeer wegbreek om te rus, maar dit het nie gewerk nie.
Ten spyte van Bill se struweling, het die kerk egter aanhou groei, en het hulle juis in
daardie tyd 'n rekord getal bywoning van 15 200 mense oor 'n naweek gehad!
Bill het al hoe meer vir Don, Dr. Bilezikian en ander predikers in sy plek laat preek,
alhoewel hy steeds die primere prediker was. Bill het homself uitgebrand, en het met die
voorstel van span-prediking na vore gekom. Die ouderlinge het vir Jim Dethmer, wat die
senior pastoor van Baltimore was, gehuur om saam met Bill te kombineer in spanprediking. Bill het daama begin ontspan, en daar was vir horn lig aan die einde van die
tonnel. Hy het sy lewe meer gebalanseerd begin leef, en meer rustige tye saam met sy
gesin spandeer, of met 'n vriend se boot gaan seil. Bill het begin worstel met die opset
van 'n gesonde commitment, en het sy lewe meer gebalanseerd georganiseer, en
sodoende het hy weer iets van die passie begin ontwikkel wat hy as jongman gehad het.
Bill en Lynne het beide 'n berader begin besoek, en hy het vir Bill aangeraai om meer
pret te he, sodat hy meer kan ontspan. Bill het geld bymekaar geskraap, en 'n resiesboot
gekoop wat een van sy jeug-liefdes was, en die boot Crisis Mode gedoop. Tydens die
somers van 1993 en 1994 het hy met sy 9 spanlede verskeie resies op die Michigan meer
gewen. Die tye wat Bill by die berader spandeer het, het vrugte afgewerp, en het hy net
hierdeur gegroei.
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2.6 Identiteitskrisis 1992 - 1994

Terwyl Bill en die personeel van Willow Creek hulself in 'n oorwerkte situasie bevind,
en hulle lewens probeer uitsorteer het, het die kerk ook 'n identiteitskrisis ontwikkel. Die
infrastruktuur wat op daardie stadium vir die gemeente opgebou was, was nie opgewasse
teen die geweldige toenemende getal kerkgangers nie. Dit het veroorsaak dat daar 'n
gevoel van onsekerheid in die kerk ontstaan het, en daar moes dringend na die
herstrukturering van die kerk gekyk word.
In Oktober 1992 is daar 'n rekord getal kerkgangers oor 'n naweek aangeteken, met 17
010 mense! Die infrastruktuur was egter ingerig vir sowat 10 000 men se!
Jim Dethmer het met 'n kleingroep-bediening begin, om die groot getal mense intiem
betrokke te kry.
Ten spyte van die groeipyne, en personeel wat weg is by die kerk, het die kerk in 'n
positiewe rigting inbeweeg. Maart 1992 is 'n nuwe gebou geopen, en net soos met die
opening van die auditorium in 1981, het dit 'n nuwe era vir Willow Creek ingelui. Die
leierskap het die behoefte om die kerk 'kleiner' te laat word ten opsigte van die
kleingroepe, asook die nuwe bedieninge wat plek ingeneem het, het die bediening van die
kerk in 'n meer persoonlike rigting gestuur.
Aan die einde van 1992 is die New Community Instituut gestig wat 'n wye reeks opsies
hied vir onderrig by die mid-week byeenkomste. Ook aan die einde van 1992 is die
Willow Creek Assosiasie as 'n aparte bediening gevestig, en kon hierdie bediening op die
' nood van ander kerke voorsien ten opsigte van die 'soeker-sensitiewe' kerkmodel.
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Die verskillende bedieninge van die kerk het goed aangepas, maar die bedankings van
Don Cousins asook Jim Dethmer het Bill bietjie laat bontstaan. Op daardie stadium het
die span-prediking goed gewerk, en het die prediker-span uit Bill, Jim, Don, Lee Strobel
en Dan Webster bestaan. Die bedankings van Jim en Don het weer 'n swaar vrag op Bill
se skouers gebring. Maar in 1994 het die Here voorsien, en het Dieter Zander, 'n senior
pastoor van California, asook John Ortberg, ook van California, by die span van Willow
Creek aangesluit.
Aan die einde van 1994 het Willow Creek 'n duidelik nuwe era binne gegaan. Die
prediker span was weer voltallig, personeel spanning is opgelos, en 'n nuwe sisteem is in
werking gestel om moontlike nuwe veranderinge te hanteer. Die kleingroepe wat
uitstekend ender Jim Dethmer gefunksioneer het, het vlot verloop, sodat daar einde 1994
7 500 mense in 1 000 kleingroepe was. Hierdie kleingroepe sisteem het weer die
gemeenskaps gevoellaat posvat wat in die vroee dae van Son City geheers het.

2.7 1995 En die Toekoms

Willow Creek het op hierdie stadium 'n mate van stabiliteit bereik.
In die proses van opbou, was die visie van die kerk om 'n gemeenskap op die been te
bring wat op Bybelse beginsels funksioneer, en om ongelowiges te laat verander in
toegewyde dissipels van Jesus Christus. Vir die eerste keer het die gevoel geheers dat
beide hierdie dele van Willow Creek se missie, naamlik om ongelowiges aan Jesus
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Christus bekend te stel, asook om hulle te help om toegewyde dissipels te word,
bereikbaar, en moontlik is.
Op hierdie punt van 'volwassenheid', kon die kerk dit bekostig om op twee dinge op 'n
slag te fokus, naamlik 'n wereldwye uitbreiding, sonder dat die plaaslike bediening
daaronder ly. Positiewe vooruitsigte was onder andere dat die kerk teen die einde van
1995 sonder enige skuld sou wees!

Die Intemasionale bediening is in November 1994 gestig, en Bill het vir die gemeente
verduidelik dat die afkorting I.M (Intemasional Ministries), dieselfde is as die eerste twee
letters van die woord imagine. Bill het die gemeente uitgedaag om te droom oor die rol
wat Willow Creek in die wereld kan speel, en die positiewe en opbouende invloed wat
uitgeoefen kan word.
Die nuwe bedieninge se beklemtoning was drieledig.
Die eerste was die plaaslike "Jerusalem", naamlik die groter en wyer gedeeltes van
Chicago. Willow Creek se bedienings vennoot was Visie Chicago, wat 'n kombinasie van

World Vision en MidAmerica Leadership Foundation was. Die doel was om ander kerke
toe te rus, en Willow Creek se rol was om geld en vrywilligers daar te stel om te help met
beplande projekte.
Die tweede area waarop gefokus is, was die buurland , die Dominikaanse Republiek.
Hierdie land is as die eerste nasionale uitreik genader, as gevolg van die nood wat daar
geheers het. Daar het lidmate van Willow Creek die plaaslike mense begin help 'om hul
self te help', en het daar goeie verhoudinge tussen hulle ontstaan.
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Die derde area van die Internasionale Bediening se fokus is internasionale kerk
ontwikkeling. In die suide van Spanje het die eerste amptelike Evangeliese kerk tot stand
gekom, en was hulle 'n baie energieke soeker-sensitiewe kerk. Willow Creek het vir 'n
paar jaar lank hierdie kerk ondersteun ten opsigte van leierskap opleiding, Geestelike
mentors en ondersteuning.

Die Internasionale Bediening en die Willow Creek Assosiasie ondersteun mekaar
aansienlik, en daar behoort alreeds duisende kerke aan die Willow Creek Assosiasie.
Hierdie Assosiasie hou elke jaar 'n leierskap konferensie vir kerkleiers, en is al deur
derduisende mense bygewoon.
Dit is baie duidelik dat die 'soeker-sensitiewe' model wat Willow Creek ontwikkel het,
kerke wereldwyd be'invloed, en help ten opsigte van hul groei en opbou op grond van
Bybelse beginsels.
Die geskiedenis van Willow Creek, en die daarmee saamgaande ontwikkeling van die
'soeker-sensitiewe' model is van uiterste belang. As iemand nie weet waar en hoe Willow
Creek ontstaan het nie, te same metal hul groei pyne nie, dan sal die 'soeker-sensitiewe'
model nie vir hulle sin maak nie. Daarom is dit van groot belang om 'n oorsig van
Willow Creek se geskiedenis te he voordat daar voortgegaan word om die kerk se opset
en funksionering te ondersoek.
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Hoofstuk 3

Die Soekersensitiewe kerkmodel

Inleiding

Bill Hybels (1995:31) vertel van 'n keer toe hy nog op skool was, toe sy pa horn vertel
het van 'n vriend van horn wat nie die Here ken nie, wie se vrou kanker gehad het. Sy pa
het dit goedgedink om hierdie vriend van horn saam kerk toe te nooi. Bill het egter van sy
pa verskil omrede hy van opinie was dat dit geen waarde sal he indien sy pa sy vriend
saam kerk toe nooi nie. Sy rede was dat die kerk op daardie stadium slegs op gelowiges
gefokus was. Bill was van opinie dat hierdie vriend van sy pa nie deur die kerk
ge"inspireer sou word nie.
Bill (1995:31) vertel ook van 'n persoon wat saam met horn op hoerskool was, en saam
met horn botbal gespeel het. Hierdie ou was seker die rofste seun in die skool, en almal
het altyd geluister wanneer hy vertel van sy ervaringe met sy meisie, drank en dwelms.
Bill en daardie seun was vriende omrede hulle saam in die botbalspan was, alhoewel Bill
n]e saam met horn gekuier het nie. Op 'n dag het hierdie seun na Bill toe gekom en
teenoor horn erken dat sy lewe 'n totale mislukking is, en dat hy besef hy is op die
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verkeerde pad. Hy wou saam met Bill kerk toe gaan, en die daarop volgende Sondag het
hy wel gegaan. Dit was die eerste keer dat Bill 'n ongelowige saam met horn kerk toe
geneem het, en die ervaring was vir horn verskriklik, omrede hy besef het dat die
predikant 'verby' hierdie ongelowige vriend van horn praat, en die formaat van die diens
geen waarde vir sy vriend ingehou het nie. Sy vriend se reaksie was die volgende:
Look, Bill, I 'm going to shoot it to you straight. I live on the wild side and you live on the religious
side. But in spite of that I've always appreciated the fact that you are normal. You dress normal.
You drive normal. You pitch normal. You talk normal. But what you took me to on Sunday was not
normal. I've just been wondering why a normal guy like you goes to a place like that.

Hierdie herinneringe het Bill onthou nadat hulle by Son City vir 'n geleentheid beplan het
waartydens die kinders hulle ongelowige vriende kon saamnooi. Die voorstelle van die
kinders se kant was dat hulle na 'n beter vertrek moet verskuif, van drama gebruik maak
om die tema te ondersteun, 'n media gebruik wat 'n tipe powerpoint met musiek insluit,
en laastens dat die kwaliteit van die musiek wat by die byeenkomste gespeel word,
drasties verbeter. (1995:31) Die rede was om die boodskap meer ontvanklik vir ongelowiges te maak, want soos wat Bill onthou het toe hy terugdink aan die ervaringe met sy
bofbal vriend, moet die manier hoe die Evangelie na ongelowiges gebring word, op so 'n
wyse gedoen word dat ongelowiges dit in hulle omstandighede kan verstaan, en dit
werklik iets vir hulle kan beteken. Die Woord is nie veronderstel om ongelowiges van die
kerk weg te dryfnie, maar eerder om hulle in te trek, sodat dit hullewens kan verander.
Daardie geleentheid was 'n belangrike draaipunt in Bill Hybels se lewe, en die reaksie na
die tyd was so groot dat Bill aanvanklik gedink het dat die jongmense horn dalk verkeerd
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gehoor ofverstaan het. Hierdie geleentheid het horn so aangegryp, dat hy daardie aand 'n
commitment teenoor God gemaak het;
God, with Your strength andfor as long as I am in ministry, I will always make sure that our
strategy includes a regular scheduled, high quality, Spirit-empowered outreach service where
irreligious people can come' and discover that they matter to You and that Christ died for them.

(1998:40)
Hierdie ervaring van Hybels het dus geboorte geskenk aan die soekersensitiewe
eredienste, soos wat oor naweke by Willow Creek plaasvind.

Wat behels hierdie Soekersensitiewe model?

Om die soekersensitiewe model se funksionaliteit binne Willow Creek te verduidelik,
verdeel ek dit in die volgende kategoriee;
3.1 Gehoor van die Soekersensitiewe erediens
3.2 Vorm van die diens
3. 3 Fasiliteite
3.4 Musiek
3.5 Drama
3. 6 Skriflesing, prediking en gebed
3. 7 Kwalitatiewe vorm
3. 8 Leierskap
3. 9 Gawe gebaseerd
3 .1 0 Kleingroepe
3.11 Gevare en kritiek ten opsigte van die Soekersensitiewe model
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3.12 Voordele ten opsigte van die Soekersensitiewe model

3. 1 Gehoor van die Soekersensitiewe erediens

Then today, the central thrust of Willow Creek has been to introduce wayward, unchurched people to
Jesus Christ, and then to nuture them in the faith. How did we go about this? Through a seven-step
process designed to walk irreligious men and woman-whom we personified as 'Unchurched Harry and
Mary '-all the way from spiritual indifforence to radical commitment to Christ.

(Wagner 1998: 77)

Hybels verduidelik hier die aanspeekvorm van die soekers wat die eredienste kom
bywoon, naamlik Harry en Mary wat nie kerkgangers is nie. Hierdie sogenaamde 'Harry
en Mary' word tydens die erediens deur middel van kontemporere middele, wat later
verder verduidelik word, na die eredienste toe gelok.
Volgens Timmerman (1998:85) het Hybels en die leiers van Willow Creek 'n spesifieke
gehoor in gedagte met die voorbereiding van hulle eredienste. Die voorstelling as
'Unchurch Harry and Mary' dui dan ook hierop.
Die teiken-groep van die Willow Creek eredienste val min of meer tussen die ouderdom
van 25 en 50, en word daar spesifiek op die manlike geslag gefokus omrede die kerk in
die verlede 'n heel goeie taak verrig het om vrouens te bereik, en omdat dit baie
moeiliker is om mans wat nie kerkgangers is nie te bereik. Volgens Timmerman
(1998:86) se Beach dat hulle fokus by onafuanklike denkers wat entrepeneurs is, le.
Volgens Timmerman (1998:86) beskryfHybels die gehoor van hul soekersensitiewe
eredienste soos volg;
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Hybels beskryf die gehoor as 60% 'Baby boomers', met ouderdomme tussen 27 en 45. 'n
Addisionele 14% val tussen ouderdom 14 en 26. Dit bring mee dat feitlik 75% van die
gehoor tussen 14 en 45 jaar oud is. Verder is 20% tussen die ouderdom 46 tot 64, en is
daar slegs 3% wat ouer as 65 is.
Van hierdie groep het 50% na-skoolse opleiding, en is 60% van die gehoor getroud.
Hierdie groepe word dus as jonk, opgevoed, en meestal getroud, beskryf
Timmerman (1998: 86-88) gaan verder deur Hybels se verduideliking van die vier
kenmerke van die kerkgangers weer te gee.
Eerstens het die soekers min of selfs geen kennis van die Bybel, of respek
daarvoor nie. Hulle beskou dit bloot as 'n interessante boek met voorstelle
wat jy kan gebruik indien dit nodig sou wees.
Tweedens beskou die gehoor Christene, en Christelike predikante, as
mense wat nie in voeling met die realiteit is nie. Daarom sukkel hierdie
soekers om hulself met Christene en Christen leiers te assosieer. ·
Derdens beskou die gehoor Christenskap as 'n klomp reels en regulasies,
en vind hulle dit fiustrerend ..
Vierdens, en baie keer die mees kenmerkende eienskap van die gehoor, is
dat hulle koste-aanwins analiseerders is. Hiermee word bedoel dat hulle
meer daaruit wil kry as wat hulle hoef te gee.
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3.2 Formaat van die Soekersensitiewe erediens

I concur with Hybels in his claim that the Willow Creek Seeker service is more than entertainment.
The service and Hybels' sermons may entertain, but they do much more. These rhetorical acts
present a dramatic example ofhow the Christian faith and the Christian church service are
redescribed and reconstitutedfor a particular group ofauditors. (Timmerman 1994: 142)

Gihhs (200 1: 178) maak melding van 'n ondersoek wat getoon het dat 95% van mense
wat nie meer kerk toe gaan nie, aangetoon het dat hulle helangstelling sal toon in 'n
informele kerk ervaring.
Dit is dan ook juis waarop die hele model gefokus is, om die Evangelie op 'n informele
vorm aan diegene te hied wat nie kerkgangers is nie, sonder om aan die hoodskap en
inhoud van die Evangelie te verander, terwyl dit meer as net vermaak hied, soos
Timmerman se aanhaling dit ook aandui. Die Soekersensitiewe model henodig volgens
Gihhs (200 1: 151) egter 'n voortdurende vloei van kreatiwiteit om die sogenaamde
vermaaklikheids-faktor te hehou, en nie die gehoor te verveel nie.
Die doel van die Soekersensitiewe erediens is soos Gihhs (200 1: 146) dit stel, om die
Evangelie te kontekstualiseer om sin te maak hinne 'n spesifieke kultuurgroep. Carroll
(2000:46) maak ook die volgende opmerking ten opsigte van die Soekersensitiewe
dienste;
Combined with the changes in architecture, worship spaces, music, and dress styles are other
ecclesial practices: difforent types ofworship experience, a heavy reliance on small-group
involvement, considerable emphasis on lay ministry, and expressions ofmission, especially local.
Some new style churches have emulated the well known seeker services that Willow Creek has
popularized
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Such sermons are low-key, nondemanding, and very profesionally done. They include popular
Christian music, drama skits that treat questions offaith and everyday living, and end with a short
sermon or teaching, again around some everyday life situation. Video clips from contemporary
films and television often illustrate sermon points. All is designed to flow smoothly and quickly
and to avoid being boring. Such services are clearly intended to reach out to the restless seekers
of a posttraditional society, the disembedded individuals whose identities are not tied to a
particular place or people, but who stroll through the spiritual marketplace in search of meaning,
wherever and from whomever they find it. The aim ofthe service, however, is not to encourage
perpetual seeking but to lead the seeker to make a deeper commitment ofhis or her life to Jesus
Christ; in short, to become a fully devoted follower of Christ.

Binne die Soekersensitiewe gemeente word daar twee 'tipes' dienste gehou. Volgens
Hybels (1994: 176) is die naweek-dienste die eredienste wat op die ongelowiges gemik is,
terwyl daar in die week 'n diens vir die lidmate gehou word, om hulle geestelik te verryk.
Hierdie lidmaat-dienste by Willow Creek word New Community genoem. Wat verder by
New Community plaasvind is soos Carron (2000:46) dit noem, dat gelowiges bemoedig,
versorg, gei"nspireer, asook tereggewys word Hier word dan ook maandeliks saam
nagmaal gehou, en werk hulle saam deur die Bybel. Die voordeel van hierdie twee aparte
dienste, is dat daar op elkeen optimaal gefokus kan word. Hybels noem ook dat hulle
agtergekom het soos wat die lidmate by New Comunnity groei en beweeg, net so groei en
beweeg die hele kerk. Vir die Soekersensitiewe diens om suksesvol en opreg te wees,
moet die lidmate gevul wees met liefde vir ander, en dit in hierdie dienste weerspieel
word.
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Wagner (1998:80) gee 'n voorstelling deur Hybels ten opsigte van die naweek-dienste
wat op soekers gerig is;
die dienste is kontemporer, en maak gebruik van modeme Christelike
musiek om die kontemporere mense te bereik.
Die dienste word baie visueel uitgebeeld, deur gebruik te maak van drama
en multimedia, om sodoende die televisie geolienteerde generasie te
bereik.
Die dienste word tot in die fynste besonderhede beplan, om soveel
kreatiwiteit en die hoogste standaard moontlik te bekom, om sodoende
mense te bereik wat aan hoe standaarde gewoond is.
Dienste is relevant ten opsigte van vandag se wereld, en die illustrasies
wys vir die mense dat Christenskap vir hulle beskikbaar is, vandag en
more.
Dienste is op Bybelse beginsels gefundeer, en verkondig die volle prentjie
van God, wat hemel en hel, die oordeel, die kruis-boodskap, en dat Jesus
die enigste weg na die Vader is, insluit.

Timmerman (1998:57) se dat behalwe vir die kontemporere middels wat tydens die
ererdiens gebruik word, verloop die res van die diens soos 'n kerkdiens.

Other elements in the service enact the form ofa church service. Each week one of the Willow
Creek staffreads from a portion ofscripture. Usually this same person highlights several church
related matters or activities during an announcement segment. Typically at this same point, the
person o.lfors a prayer on behalfofthe audience or the church as a whole. And, either here or at
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another point in the service, an individual introduces and explains the offering for the audience.
Part ofthis explanation is a disclaimer to newcomers and seekers that ask them not to foe/
obligated to participate.

Timmerman gee dan ook Nancy Beach se verduideliking weer wat sy tydens 'n erediens
gegee het;
Just before we give our offerings now to the Lord and to the work that He's doing here in this
church we want visitors to know that you 're our guests. Please don't foe/ obligated to take part,
this service really is our gift to you. And all ofus can enjoy the music that our band has prepared
as we give the offerings.

Dus, voordat die prediking plaasvind, kom daar eers 'n ander persoon van die gemeente
wat die kerk aan besoekers bekendstel, afkondiginge doen, en die opneem van offergawes
inlei. Soos ek by geleentheid gesien het by gemeentes soos onder andere Stellenbosch
Gemeente en ander, wat volgens die Willow Creek model handel, gaan die offergawes
gepaard met 'n Skriflesing en verduideliking waaroor die offergawes gaan. Dan word
daar ook, soos Nancy Beach dit gestel het, aan besoekers gese dat hulle nie hoef deel te
neem nie. Die rede hiervoor is, soos Hybels (1994:58) agter gekom het met hul opname
oor die redes waarom mense nie kerk toe gaan nie, is dat die kerk net heeltyd vir geld vra.
Hier word duidelik gepoog om van daardie stigma weg te beweeg.
Wat dan hierop volg is die prediking.

Volgens Geyser (2000:82) moet die liturgie van 'n erediens aanpasbaar wees. Hy verwys
na 'n opmerking ten opsigte van Paulus se aanpasbaarheid;

38

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

Our sense is that Paul and the early Christians were quite willing to adopt and to adapt structures
that seemed appropriate to their diverse and unique communities.

Hy verwys ook na die feit dat die kerk strukture en titels oorgeneem het vanaf die
gemeenskap waarbinne hulle geleef het. Dus, nes die Soekersensitiewe erediens bekende
elemente van ons alledaagse lewe in die erediens wil inbring, net so het die vroee kerk
ook aangepas by hulle konteks, om sodoende die kerk meer toeganklik vir ongelowiges te
maak.
Daarom, soos Geyser se, moet die liturgie rondom die behoefte van die soeker sentreer,
maar ook rondom die van die gelowige. Hieruit vloei dan die twee aparte eredienste
waarna ek reeds al verwys het. Die liturgie, wat die musiek en prediking insluit, sal in die
verskillende eredienste van mekaar verskil, omrede die behoefte verskil.
Die hierop volgende punte, wat die musiek, drama, prediking en die kwalitatiewe vorm
insluit, sal die prentjie van die erediens bietjie meer kleur gee.
Daar bestaan heelwat kritiek ten opsigte van die Soekersensiewe model omrede die kerk
soos 'n besigheid hanteer word, maar ek sal meer daaroor uitbrei by punt no. 11 wat oor
die gevare en kritiek teenoor die Soekersensitiewe model handel.

3.3 Fasiliteite

Volgens Carroll (2000:43) kan die geboue en kampus van Willow Creek maklik vir 'n
korporatiewe hoofkantoor as vir 'n kerk aangesien word.
Hy stel dit soos volg;
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For a visitor to Willow Creek, the long winding drive through the campus to the church's
buildings gives the feeling that one is making a pilgrimage. Yet what the pilgrim finds when
arriving at the shrine is not a space that marks off boundaries that separate the sacred from the
profane, as traditional church architecture has often done. Nor does the pilgrim experience a
sense ofGod's otherness and mystery that one might find in a cathedral or temple. Instead, the
buildings and campus could easily be mistaken for a corporate headquarters like those in which
many oftheir Boomer congregation work. Although messages about the sacred are heard in the
buildings, the buildings themselves emulate the profane.

Timmerman ( 1994: 49) se dat die fasiliteite met opset so ingerig is dat dit jou nie aan 'n
kerk herinner nie, om sodoende 'n 'neutrale' opset vir diegene te skep wat nie
kerkgangers is nie, en om 'n bekende atmosfeer te skep vir diegene wat gewoond daaraan
is om in korporatiewe kantore ofkonferensie sentrums te wees.
Hy verduidelik ook dat die auditorium met 4 550 sitplekke, waar die dienste gehou word,
die vorm aanneem van 'n gemeenskaps-teater. Hier vind jy dus nie rye banke agter
mekaar nie, maar gemaklike teater sitplekke. Pleks van 'n preekstoel, nagmaalstafel ens
wat voor in 'n tradisionele kerk voorkom, is daar eerder 'n verhoog met 'n stel dromme,
kitaar-staanders en klank-toerusting. Die gehoor kyk af na die verhoog, en nie boontoe
soos in tradisionele kerke nie. Met gordyne wat agter hang ens, skep dit 'n vermaaklikheids atmosfeer.

3.4 Musiek

Carroll (2000:x & 45) maak twee opmerkings ten opsigte van die tipe musiek wat in
kerke soos onder andere Willow Creek gespeel word;
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Worship practices, including liturgy, music, and preaching, are in great flux. Some seek to reclaim
classical liturgical practices in churches that have traditionally been "low" church in liturgical
style. Others, especially influenced by the "seeker church" movement, throw out traditional
liturgical practices, believing them to be out oftouch with the Baby Roomers and Generation Xers
who have left the churches in significant numbers in recent years.
Most ofthe music is played and sung in contemporary musical idioms. Soft rock is the preferred
style in many churches.

Long (1989:6) skets die prentjie van Harry and Mary Seeker wat na 'n tradisionele
kerkdiens toe gaan. Daar bevind hulle hulself om eentonige liedjies te sing, waarvan hulle
die meeste nie ken nie, en die klassieke musiek, gespeel deur die eeue oue kerkorrel, en
gelei slegs deur ou mense verveel hulle tot die dood toe, want dit val nie in hulle
voorkeur nie.
Long stel dit dat daar 'n totaal nuwe soort kerk, met 'n heeltemal nuwe manier van
aanbidding nodig is om met hierdie mense te kommunikeer. Dit is presies wat gebeur het
toe Hybels en Holmbo die Soekersensitiewe model by Son City begin toepas het.
Long beskryf Willow Creek se handeling soos volg;

What did Willow Creek, and others like it, do? Realizing that most "secular" people who are
willing to come to church for any reason at all do so on a Sunday morning, the Willow Creek
Church decided to schedule its more standard style ofworship- worship for the regulars and the
faithful/- in the middle ofthe week, and to do something quite innovative on Sunday morning.
Leaders turned Sunday morning service into a completely seeker-oriented event, a bold experience
in evangelism.
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Hierdie opmerking van Long herinner my aan gesprekke wat ek met lede van
Stellenbosch-gemeente, wat volgens die Willow Creek model handel, gevoer het.
Omrede ek nie lid van hierdie gemeente is nie, het ek aanvanklik nie die formaat begryp
nie, en het onder andere gevra waarom daar nie meer liedjies op 'n Sondagaand gespeel
word nie. My gevoel was dat die musiek van 'n geweldige hoe standaard is, en dat jy baie
lekker aan die lofprysing deelneem, en waarom dan nie meer sing nie.
Soos ek egter meer van die Soekersensitiewe model begin kennis neem het, het ek begryp
waarom daar eerder net 'n paar liedere op 'n Sondagaand gespeel word. Die doel was om
eerder minder liedjies te speel, dit baie profesioneel te doen, en om te verseker dat die
erediens nie te lank aanhou nie.

Timmerman (1994:51) gee 'n meer gedetaileerde beskywing van die musiek-opset by
Willow Creek;
Volgens horn word daar ligte 'rock' musiek of jazz oor die klank-sisteem op
Sondagaande, wanneer die kerkgangers die auditorium binnekom, gespeel. By
geleentheid speel daar selfs 'n volle simfonie orkes, 'n kleiner "studio" orkes, net 'n
saksifoon of trompet solis.
Die kontemporere styl van die musiek wat gespeel, en selfs die instrumente wat bespeel
word, dien as nie-verbale vorms van identifisering, en die musiek word gekenmerk deur
gereelde dromme en kitaar solo's. Volgens Timmerman is die Christelike ligte 'rock'
musiekstyl wat by Willow Creek gespeel word, op 'n spesifieke gehoor gemik.
Timmerman (1994:52) haal vir Beach aan waar sy die volgende se;
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You '11 notice that we don't have choirs. We decided early on that if we were going to communicate
to the nonchurched person (the target audience I mentioned) we liked to use the style of music that
he would be familiar with on the radio or whatever. We have nothing against choirs or anything,
but we wanted to be very contemporary and have him fee/like he didn't enter another time or
another culture.

Volgens Beach is die teikengroep tussen die ouderdom van 25 en 50, en is die teikenpersoon iemand wat nie op gereelde basis kerk toe gaan nie.
Behalwe vir die liedere wat gespeel word vir die gehoor om mee saam te sing, se
Timmerman (1994:54) dat die res van die musiek as vermaak dien. Die meeste musiek
wat gespeel word val onder Christelike kontemporere musiek, maar daar word wel by
geleentheid van sekulere liedere gebruik gemaak om 'n sekere punt te ondersteun wat
daarna tydens die prediking verduidelik sal word.

Die doel van musiek in die Soekersensitiewe eredienste, is om mense wat nie gewoonlik
kerk toe kom nie, maar wat so 'n erediens bywoon, te stimuleer met die soort en
standaard musiek wat hy of sy elke dag oor die radio hoor, en wat vir horn of haar
prikkel. Dit skep outomaties 'n gemakliker atmosfeer vir hierdie persone. Juis omrede
musiek so 'n integrate deel van kerkwees uitmaak, is ek van opinie dat dit by die konteks
moet aanpas. Die Christelike boodskap, bestaande uit Bybelse beginsels, is aan die
Christendom gebonde, en strek oor land en kultuur grense heen. Musiek is egter kultuur
gebonde, en daarom moet dit by die betrokke kultuur aanpas!

43

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

3.5 Drama

Volgens Timmerman (1994:55) maak drama 'n deel uit van die soekersensitiewe
erediens. Wat dit behels is regstreekse optredes, met karakters wat 'n drama uitbeeld. Dit
word gebruik om die gehoor sover te kry om hul met 'n spesifieke situasie te kan
identifiseer, dus situasies waarin baie hulself alreeds voorheen bevind het, of die gehoor
kan hulself net met die idee assosieer. Die gehoor se reaksie is gewoonlik vergelykbaar
met 'n gehoor wat by die teater na toneelstukke gaan kyk, en gaan of gepaard met 'n
applous, of stilte, atbangende van die bedoeling met die drama.
Die drama stukke word dus gebruik om alledaagse probleme uit te beeld, dinge waarmee
mens worstel.

3. 6 Prediking

Die volgende opmerking wat Colson (1992:342) aanhaal van Mark Mittelberg, direkteur
van Evangelisasie by Willow Creek, skets 'n redelik duidelike prentjie van die prediking
se raamwerk;

"Willow Creek is evangelical", says Mark Mittelberg, director ofevangelism. "We believe in the
fundamentals of Scripture ... and we don 't want to mess with them all. But we want to translate
them for the society we live in. "
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Willow Creek se hele motief agter die Soekersensitiewe kerkmodel is evangelisasie,
daarom word dit ook in die prediking weerspieel, alhoewel baie maal indirek. Die poging
met die prediking is om ongelowiges aan Christelike beginsels bloot te stel, en om dan
die ongelowige wat 'n paar eredienste bygewoon het, sover te kry om te besef dat hy of
sy nie leef soos wat hier in die eredienste verduidelik word nie. So lei die prediking
indirek tot evangelisasie, en kom die fokus van die model dus na vore. Die evangeliemotief is egter vir die soeker in so 'n mate verberg, dat hy of sy nie agterkom dat hul
besig is om ge-evangeliseer te word nie.

Soos die kinders by Son City vir Bill Hybels verduidelik het met die beplanning vir 'n
byeenkoms vir hulle ongelowige vriende, moet die boodskap wat gelewer word kort,
maar duidelik oorgedra word sodat die kinders dit kan verstaan.

Geyser (2000:80) meen dat die prediking in eenvoudige en verstaanbare taal oorgedra
moet word. Hy vermeld wat Warren gese het, dat die lering en prediking rondom
behoe:ftes wat bestaan, moet sentreer. Hy noem dit soos volg;

Things you value, things that are unique, and things that threaten you.

Hiervolgens word daar vanaf die praktyk na die Bybel gewerk. By die lidmaat eredienste,
se Geyser, word daar egter van die Skrif na die praktyk toe gewerk. Geyser haal ook
weereens vir Warren aan op die volgende;
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You don't have to transform the message of the Bible, but you have to translate it into terms the
unchurched will understand.

Geyser se ook dat die prediking styl baie natuurlik is, en dat daar nie "godsdienstige
domineetaal" in die prediking voorkom nie. Geyser haal hier vir Towns aan wat die
volgende opmerking ten opsigte van Hybels prediking styl maak;

His speaking style is more that of a marketing specialist than a preacher. Hybels was plexiglass
lecturer rather than a preacher and majors on communicating, not on traditional liturgical
preaching.

Hybels (1994:158) se die volgende ten opsigte van die prediking binne Willow Creek,
wat poog om 'n Bybelse gemeenskap op te rig;

In a biblically functioning community, Dr. Bilezikian told us, the teaching is transformational.
When God-gifted preachers open up the Bible and present its truth under the power of the Holy
Spirit and cross paths with a congregation that's full ofreceptive hearts, then amazing lift-change
takes place at that awesome intersection.

Dit is dus van uiterste belang dat diegene wat wel preek, die sal wees wat die gawe van
prediking het. Ek vind dat daar te veel predikante is wat Sondae vanaf die preekstoel
preek, maar nie die gawe van prediking het nie, en jy hoor ook hoe die mense van hierdie
predikante praat. Dit is egter 'n leemte wat binne my gereformeerde tradisie voorkom, en
hopelik met die tyd sal verander.
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3.7 Kwalitatiewe vorm van die Soekersensitiewe erediens

Timmerman (1998:59) beskryf die term 'kwalitatief soos volg;

Qualitative form involves the pairing oftwo or more experiences in such a way that the first raises
the desire for the second

Hierop gee Timmerman dan 'n voorbeeld wat deur Burke aangevoer word, om dit te
verduidelik;

If an author managed to produce a feeling ofsultriness,

or oppression, in the reader, this would

unconsciously awaken in the reader the desire for a cold, fresh northwind- and thus some aspect
ofa northwind would be effective if called forth by some aspect of stuffiness.

Volgens Timmerman maak Willow Creek in hulle eredienste van die kwalitatiewe vorm
deur twee elemente te verbind, gebruik. 'n Voorhandliggende voorbeeld sal wees die
kombinasie van die drama en die prediking. Deur middel van die drama sal daar 'n
spesifieke situasie, probleem of vraagstelling uitgebeeld word, waarna die prediking juis
daarop infokus.
Timmerman (2000:60) gee 'n voorbeeld van die kwalitatiewe gebruik, soos dit in Willow
Creek gedoen word;

For example, on January 12, 1986, a drama was presented entitled, "Donuts and Dirty Clothes".
It is the story ofa married couple in which each struggles with self discipline. The woman tries to
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diet and the husband tries to be more organized. Each one fails to keep to their pledge. The man
ends up with clothes all over the floor and the woman stuffs three donuts in her mouth. They make
a pact to try again, but within seconds they are struggling with their pledge:
Man: So, I 'I/ clean up and you 'I/ stop eat junk food.
Woman: And then we'll both be happy, right?
Man: Right.
Woman: Are you happy?
Man: Not really.
Woman: Me neither, care for a donut?
Man: Love one.
Woman: Oh well, who wants to be disciplined anyway?

Hierdie drama bring dus die onderwerp van hoe om jouself te dissiplineer na vore, en
waarom dit die moeite werd is.
Die prediking wat volg sal dan weergee en verduidelik hoe om jouself te dissiplineer, en
waarom dit nodig is om 'n gedissiplineerde lewenswyse te kweek.

Wat dus deur middel van die kwalitatiewe formaat tydens die soekersensitiewe erediens
vermag word, is om van twee elemente gebruik te maak, waarvan die eerste element die
gehoor voorberei vir die tweede. Die rede hiervoor is dat die prediker wil he dat die
gehoor hul moet kan identifiseer met die tweede element, wat die prediking is, veral
omrede daar in baie tradisionele kerke, of dan altans by baie kerklos mense wat uit die
tradisionele kerke kom, 'n negatiewe stigma ten opsigte van die prediking bestaan.

3. 8 Leierskap
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Carron (2000:40) se die volgende ten opsigte van leierskap;

Moreover, many posttraditional congregations have been blessed with innovative,
entrepreneuricalleaders who have combined the primitivist impulse with a complementary
pragmatism in shaping their congregations' ecc/esial strategies of action. They have
demonstrated a capacity to see a need and find creative ways ofmeeting it. Often claiming the
authority ofthe apostle Paul to "become all things to all people, that (they) might by all means
save some" (2 Corinthians 9:22), they have been unwilling to be bound by the conventions ofthe
Christian tradition.
When one thinks of innovative, entrepreneurial leaders, one thinks ofBill Hybels and his
colleagues who developed Willow Creek Community Church.

Carron (2000:48) maak ook die volgende opmerking;

In all diverse ministries of most posttraditional churches, leaders place strong emphasis on doing
things well, on providing high quality programs. Leaders believe that proclaiming the gospel
requires and deserves nothing less. At Willow Creek, for example, all leaders from the senior
ministers to lay volunteer leaders solicit and are given regular foedback in order to improve the
quality oftheir ministries.

Die feit dat Bill Hybels in 'n besigheids omgewing groot geword het, kom sterk na vore
in die manier hoe hy die kerk 'beheer'. Hy het begin om 'n besigheids graad te volg,
maar dit na twee jaar gestaak om by sy familie se besigheid te gaan werk. (1994:24)
Hybels se besigheids denkraamwerk weerspieel dus duidelik in die kerk model van
Willow Creek, en dit is ook waarom die kerk so produktiefkan funksioneer. Geen
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besigheid sal bly staan indien die werknemers of enigeen op die direksie nie hulle beste
Iewer nie, en dit is presies ook die geval by Willow Creek. Soos by enige besigheid,
streef diegene wat by Willow Creek werk daarna om die beste moontlike resultate te
verkry.

Gibbs (200 1: 106-1 07) se die volgende ten opsigte van leierskap;

Perhaps the emphasis on 'servant leadership' espoused by some pastors has more to do with their
insecurity than with their humility. In order to unmask any pretence in this regard, John Ortberg,
an associate pastor at Willow Creek Community Church, has suggested that we speak in terms of
leading servants', insisting that leaders must lead

Hierdie vermelding van Gibbs dui op Willow Creek se gawe gebasseerde bedieninge, en
dat dit belangrik is dat iemand binne sy gawe moet dien. Dus, indien leierskap jou gawe
is, moet jy leiding neem! Hybels (1995: 155) stel dit soos volg;

But ifyou are a leader, then lead- and do it with diligence! Cast an inspiring, God-centered
vision, create a succinct and compelling mission statement, carve out an e.ffoctive strategy, help
craft a set of biblical core values, and do your best to measure the results to make sure you 're
staying on track.

Hybels (1995: 151-154) gee 8 punte weer ten opsigte van wat 'n leier 'n leier maak. Dit
lui soos volg;
Leiers het die vermoe om 'n visie daar te stel
Leiers het die vermoe om mense te laat saamsmelt/groei ofverenig

50

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

Leiers het die vermoe om mense te inspireer en te motiveer
Leiers het die vermoe om die nood van moontlik positiewe verandering
raak te sien, en om dit dan te bewerkstellig
Leiers stippel die kern waardes duidelik uit
Leiers wys die effektiewe gebruik van hulpbronne aan
Leiers het die vermoe om 'n entropie te identifiseer- dit beteken dat leiers
'n sesde sintuig moet he om iets te kan raaksien wat besig is om uitmekaar
te val, nog voordat iemand anders dit opmerk. Dus sien 'n leier foute raak
nog voordat dit aan die lig kom.
Leiers hou daarvan om 'n kultuur van leiers te skep. In baie gevalle doen
sogenaamde leiers egter die teenoorgestelde, omrede hulle bedreig voel
/

deur iemand anders wat ook 'n leier is.

In dieselfde asem gee Geyser (2000:90) ses punte weer soos uiteengesit deur Warren, wat
ook as belangrike leierskapsbeginsels beskou word. Sekere punte oorvleuel wel met die
bogenoemdes deur Hybels.
Leierskapsontwikkeling
Visie, missie en bedieningsfilosofie
Strategiese beplanning
Gawegebaseerde bediening
Vestiging van waardes
Mentorskap en verantwoordbaarheid
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Veral die laaste punt soos Geyser dit weergee, beskou ek as uiters belangrik. Enige
persoon, maak nie saak wie ofwat hy is nie, het iemand in sy lewe nodig wat horn kan
help om 'op die pad te bly'. Daarmee bedoel ek, dat jy soms iemand nodig het wat jou
met moeilike besluite kan help of ondersteun, en wat jou sal aanspreek indien jy besig is
om verkeerde besluite te neem.
Volgens Col son ( 1992: 131) het Bill Hybels die belangrikheid van mentorskap ingesien,
en maak hy daarvan gebruik.
Bill Hybels, pastor of Willow Creek Church in Barrington, Illinois, understands the critical
importance ofaccountability. He regularly submits his life to a small group of spiritual mentors.

Gibbs (200 1: 143-145) maak ook die volgende opmerking ten opsigte van leierskap binne
die Soekersensitiewe model;

The seeker-sensitive model has been impressively demonstrated and effectively promoted by small
number ofchurches that have achieved world renown, such as Willow Creek Community Church
in Barrington, lllinois, and Saddleback Community Church in Orange County, California. Both
these churches have succeeded, with the dynamic leadership oftheir founding pastors, in
attracting thousands ofthe unchurched to their weekend services.
Any church leader applying the seeker-sensitive model must be driven by a concern to reach the
lost rather than simply to fill the church. This ministry model is fundamentally a missionary
model, not simply an ecclesiastical one. The seeker-sensitive minister and missionary are
attempting to engage culture to understand the perspectives, priorities and needs of the people
around them so that they can communicate in such a way that they will be heard
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Dit is hiervolgens dus ongelooflik belangrik dat die leiers van 'n soekersensitiewe kerk
evangelistiese harte moet he! So 'n leier moet dus 'n balans kan handhaaf aan die eenkant
om die kerk soos 'n besigheid te laat verloop, maar aan die anderkant, om nie in die geval
van 'n besigheids perspektief, net baie mense te trek nie, maar om mense se harte te wen
vir Jesus Christus.
In die geval van Willow Creek, het beide Bill Hybels en Dave Holmbo evangelistiese
harte gehad, en dit was hulle uitgangspunt by die destydse Son City. Hybels (1995:34)
stel dit soos volg;
Evangelism became a way oflift at Son City. Both Bill and Dave were evangelists at heart, so that
mind-set constantly filtered through the arts and teaching. Together they were always casting the
vision ofcaring for those on the outside.

Vir my is een van die belangrikste eienskappe van 'n leier, iemand wat ander kan
mobiliseer om hulselfte kan help. Timmerman (2000: 103) gebruik Hybels as voorbeeld
om dit te illustreer;
In order to induce his audience to seek to adopt the principles he presents, Hybels take on the role
ofthe self-help coach cheering his audience members on for their own good

Maar vir 'n leier om te lei, en diegene onder jou te kan help, moet daar vertroue tussen
jou as leier en die res bestaan. Niemand sal 'n leier volg indien hulle nie weet ofhy
betroubaar is, en hulle horn nie ken nie. Vir 'n leier is dit belangrik om homselfte 'gee'
vir diegene wat horn volg. Hoe meer hy van homself 'gee', hoe sterker sal die vertrouens
verhouding wees, en sal ander horn dus makliker volg.
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Timmerman se die volgende ten opsigte van hoe Hybels vanuit sy eie ervarings deel met
sy gehoor, en homself op so 'n mate 'gee' vir die gehoor.

Hybelsfrequently uses his own experience as support for the value and benefit offollowing the
Christian faith. The 'it worked for me it can work for you' logic is a key component of the self-help
coach 's argumentative structure.

Ek het hierdie tipe voorbeeld al in sekere ander kerke opgemerk, soos onder andere
Stellenbosch Gemeente wat ook handel volgens die Soekersensitiewe model, dat die
prediker/leier baie vanuit sy persoonlike lewe deel, en daarvolgens kan hy raad gee ten
opsigte van sy eie ervaringe. Dit bring mee dat die gemeente sy voorbeeld volg ten
opsigte van hulle persoonlike lewens, en so word 'n gemeenskap wat volgens dieselfde
waardes leef opgerig.
Timmerman (2000: 122) gaan voort deur nog voorbeelde te noem vanuit Hybels se lewe
waar die gemeente aangemoedig word om sy voorbeeld te volg;

Because Hybels establishes his own life as a valid summarizing vessel of the Christian life for
others who desire to live a successful Christian life, he can make an easy move from his
experience to his advice. His experience is his advice.
For example, he and Lynne dated for several years prior to talking seriously ofmarriage, and he
advises other couples to do the same. He and Lynne follow a set pattern to handle their conflict in
which they discuss things in a particular order, and he advises other couples to use the same
approach. He and Lynne go out on a weekly 'date night', and he advises other couples to do the
same.
In the end he advises married couples to seek a marriage exactly like his own.
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Paulus se in Fillipense 3: 17 in sy brief aan die gelowiges in Fillipi dat hulle sy voorbeeld
moet volg ten opsigte van die lewenswyse wat hy vir hulle bekend gemaak het. Hy vra
dus vir hulle dat hulle horn moet volg, net soos hy vir Christus volg.
Vanuit hierdie teksgedeelte is dit vir my duidelik dat Paulus as 'n leier van die vroee kerk
die ander gelowiges aangemoedig het om sy voorbeeld te volg, om sodoende te strewe
om te lewe soos wat hyself doen.
In hierdie selfde lig val dit op hoe die leiers van vandag se kerk moet leef, en ander moet
aanmoedig om in hulle spore te volg. Dit is dan ook hierdie model waarna Hybels strewe.

My waarneming van die beskrywing van 'n leier van 'n soekersensitiewe kerk, is dat hy
'n goeie motivering-spreker moet kan wees, en dit is ook my waarneming van Hybels. Hy
het die vermoe om die boodskap wat hy lewer, op so 'n manier oor te dra dat die gehoor
dit verstaan en daarmee kan assosieer. Die gevolge daarvan is dat die gehoor hulle lewens
daarvolgens rig, en dus het dit 'n impak op die hele kerk.

3.9 Gawe gebaseerde bediening

In Wagner (1998:82) se boek verduidelik Hybels soos volg hoe daar binne Willow Creek
elkeen se gawes benut word;
From my experience, churches often start with the task and then try to "get a person to fill it. "
This does not lead to effective ministry, fulfilled servers or longevity in the position. When we start
with the people, however, determining who God made them to be, and helping them become
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connected to a ministry that needs them, WATCH OUT! They will set new performance standards,
gain great satisfaction and stay in their serving post even when people try to move them!

Soos wat Geyser (2000:77) se, word soekersensitiewe modelle deur 'n netwerk van
komplimentere bedieninge gekenmerk, en sentreer dit gewoonlik rondom die eredienste.
Maar nie almal se gawes is altyd ewe goed ontwikkel nie, en sommiges moet egter nog
hulle gawes ontdek. Om hierdie rede het Willow Creek 'n seminaar opgestel om hierdie
behoefte te vervul. Col son verduidelik dit soos volg;
Willow Creek offers a seminar called "Network", designed to help members of that huge
congregation identify spiritual gifts. Those with the gift ofevangelism are directed into a training
seminar where the first lesson is called 'Being Yourself'. "We want people to understand that
they don't have to be Billy Graham in order to be salt and light," says Director ofEvangelism
Mark Wittelberg. "They can be themselves and reach people that Billy Graham can't. "

Geen persoon kan sy beste lewer indien hy of sy iets moet doen waarmee hul sukkel, of
glad nie van hou nie. As ek byvoorbeeld mense by die kerk se deure op 'n Sondagaand
voor die erediens moet welkom heet, maar ek het geen "people skills" nie, met ander
woorde, ek is nie iemand wat goed met mense kan werk nie, en dit is ook nie vir my
lekker nie, dan gaan dit mos op my gesig weerspieel. Dit gebeur bloot omdat dit nie sy of
haar gawe is nie. Gawes kan ontwikkel word, ja, maar elke mens funksioneer beter en
baie langer in 'n opset offunksie waar jy vanjou sterker gawes gebruik maak. Dit is dus
een van die kenmerke van die soekersensitiewe model, om lidmate te help om hulle
gawes te ontdek, en te ontwikkel.

3 .1 0 Kleingroepe
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Die kleingroep opset word soos volg deur Carron (2000:47) beskryf;

The small-group emphasis, widely practiced in posttraditional congregations, is a way of
providing smaller communities within the large congregations where highly mobile, disembedded
people can experience more intimate community, establish friendships, and find guidance and
support in dealing with issues that face them in their families, work experience, and other
relationships. They are also primary places for spiritual growth and the experience ofthe sacred.
God is experienced in community, not in solitary contemplation, as traditional practices of
spirituality have typically emphasized. Most small groups include some Bible reading, sharing,
and praying, whatever the group 's stated purpose.
As with seeker services, the groups often function on a relatively nondemanding, short-term basis.
One can chose to leave the group without encountering much pressure to remain.

Carron (2000:6) se ook dat die sukses van Willow Creek se kleingroepe bediening is van
so 'n mate, dat verskeie hoofstroom kerke, sowel evangeliese kerke van hierdie metodes
gebruik maak.
Hybels verduidelik in Wagner (1998:81) se boek watter plek die kleingroepe binne
Willow Creek aanneem, soos volg:

Once a church grows beyond 50 people, you can't hear each other's stories anymore, or track
each other's progress or evaluate or encourage or hold each other accountable. This is why we
have been committed from the beginning to build small groups so that all participants in the lifo of
Willow Creek can be re/ationally connected in a particularly group that will help them grow,
learn and flourish in the Body of Christ. This is where the big church becomes small.
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This is the backdrop to all other aspects ofministry as we increasingly move from being a church
with small groups to a church ofsmall groups.

Die idee van kleingroepe is om mense wat geestelik wil groei, 'n ruimte te hied om saam
met ander te groei, en soos Geyser (2000:88) se, is sinvolle lidmaatskap die idee dat elke
lidmaat by 'n kleingroep moet aansluit. Die aansluit by 'n kleingroep in Willow Creek
maak deel uit van 'n paar stappe wat deel is van hul Evangelisasie plan. Hierdie paar
stappe dui ek in die volgende hoofstuk aan.

Geyser (2000:89) se tereg dat die begeleiding van gelowiges net so belangrik is as om die
ongelowiges te begelei. Dit is juis hi er waar die kleingroepe en die lidmaatsdienste 'n
uiters belangrike rol speel, want soos Geyser inderdaad se, sal die gelowige 'n ander
tuiste soek indien sy geestelike behoeftes nie bevredig word nie.
Geyser maak ook melding van Hunter se opmerking, dat daar verskillende soorte
kleingroepe is, na aanleiding van die behoefte. Hy maak melding van die verskillende
kleingroepe wat by Willow Creek voorkom, wat sel-, taak-, terapeutiese-, dissipelskap-,
uitreik- en belangegroepe insluit.

My waarneming is dat geen kerk sinvol kan funksioneer sender 'n kleingroep-bediening
nie. Dit is die enigste manier hoe lidmate sinvol op 'n pad van dissipelskap gelei kan
word, en kan hulle binne hul kleingroepe die koinonia, soos wat dit bedoel is om te wees,
ervaar. Vir 'n predikant ofpastoor van 'n makro gemeente is dit onmoontlik om by al sy
lidmate uit te kom, en kan hy verseker nie na almal se persoonlike behoeftes omsien nie.
Indien die gemeente 'n sinvolle kleingroep-bediening aan die gang het, kan die predikant
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ofpastoor met 'n geruste hart weet dat daar na elke lidmaat se persoonlike en geestelike
behoeftes binne hierdie groepe na omgesien word.

Laastens. Potgieter (1995:47) se die selgemeente is kerkwees op 'n ander manier. Hy
beskryf dit soos volg:
Die selgemeente-model is die volle kerklike /ewe gebou op die selgemeente as die basiese eenheid
A/le aspekte van die kerk word hierdeur geraak- dit beii1Vloed die bedieningspraktyk op a/ die
terreine.
Die se/gemeente word as die primere groepe in die kerklike /ewe beskou en beskik daarom oor 'n
hoe mate van selfstandigheid ten opsigte van byeenkomste en praktiese ree/ings.
'n Selgemeente is meer as 'n Bybelstudie-, 'n gebeds-, of 'n koinoniagroep, want dit funksioneer
nie slegs op 'n spesijieke terrein nie, maar op a/mal. Die selgemeente is anders as 'n
wyksbyeenkoms of 'n wyksbiduur deurdat slegs gewillige persone be trek word en wyksgrense van
sekondere belang is.

Potgieter stel dit hier baie duidelik dat die selgroepe, wat deel uitmaak van die
kleingroep-bedieninge, nie vergelykbaar is met wyksbyeenkomste ofbidure nie. Vir my
wat vanuit 'n gereformeerde agtergrond kom, is daar 'n byna dwang gevoel by die noem
van wyksbyeenkomste, omrede die feit dat indien jy binne 'n spesifieke wyk woon, daar
van jou verwag word om die byeenkomste by te woon.
Die hele bedoeling van die kleingroepe is om vir die gelowiges wat betrokke wil raak,
asook geestelik wil groei, 'n ruimte daar te stel om wel in daardie behoefte te voldoen.

3. 11 Gevare en kritiek ten opsigte van die Soekersensitiewe model
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Geyser (2000:91) se datjy op die volgende gevare bedag moet wees:

Die 'verk/einde kanon 'kan /ei tot redusering van Skrifbeginse/s
Omdat daar van die praktyk na die Bybel gepreek word, kan dit lei tot die verarming van
goeie hermeneutiese beginse/s. Vo/gens Geyser wys Cilliers daaarop dat die Skrifnie
verarm moet word om die teks te psigologiseer, atomiseer, spiritua/iseer oftipologiseer
nie.
Outoritere /eierskap kan /ei tot diktatorskap en misleiding of selfoerheffing soos in die
geskiedenis van die A GS van SA.
Met die groot k/em op profossiona/iteit kan 'n groot dee/ spontaniteit verlore gaan.
Professionaliteit kan die werking van die Heilige Gees vervang.
Pragmatisme kan /ei tot dwa/ing.
Klem op 'entertainment' ofvermaak/ikheid kan so groot word dat lewensverandering nie
meer p/aasvind nie.
Balans tussen ge/owiges en ongelowiges kan maklik verlore gaan.
Dit kan gebeur dat 'n paar leiers 'n 'oversized' bediening dryf Indien baie ongelowiges
daar dee/ word, sonder dat bedieninge in p/ek is, sal dit 'n groot /as word.
Die metode moet nie die boodskap oorskadu nie.
Bekering kan 'n plaasvervanger vir dissipelskap word Die begeleiding van die soeker na
zy oorgawe is net so be/angrik as die begeleiding voor die oorgawe.

Die gebruikmaking van die sosiaal-wetenskaplike vakdissiplines kan /ei tot die
verskra/ing van goeie hermeneutiese beginsels.
Die boodskap kan deur die kultuur geabsobeer word.
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'n Gevaar waarop kerke moet let, is om nie 'n kerk soos Willow Creek se model te wil
aanneem net omdat dit vir Bill Hybels en kie gewerk het nie. Malphurs (1999: 127) stel
dit soos volg:
Mimicking other churches is the mistake that numerous new-paradigm churches made in the
1980s and 1990s. They tried to be like Willow Creek Community Church near Chicago, or
Saddleback Valley Community Church near Los Angeles. When they failed, they did not
understand why. They wondered,

"If God is blessing them using their strategies,

why did He not

bless us when we copied those same strategies?"

Malphurs (1999: 128) se dat kerke en hulleiers eerder moet vra na wat dit is wat hierdie
kerke gebruik wat ook binne hulle eie omstandighede en konteks van toepassing kan
wees. Die probleem is dat baie van die kerke wat die model van Willow Creek wil
naboots, feitlik geen ooreenkomste toon nie, alhoewel die kerke wel sekere aspekte van
die model soos deur Willow Creek en ander toegepas, by hulle omstandighede sou kon
gebruik.

Gibbs (200 1:46) se dat evangeliese en kerk-groei strategiee vanuit 'n mark-georienteerde
denkwyse ontwikkel, en dat dit sekere gevare voorhou wat soos volg lui:
Om deur middel van die toenemende getal kerkgangers, die sukses van 'n
erediens of ander kerk aktiwiteite te bepaal, skep 'n ontydige idee van
sukses.
Gibbs noem dat jy 'n duidelike onderskeiding moet maak tussen
soekersensitiewe kerke, wat gelowiges wat kerklos is, asook ongelowiges
na die kerk toe bring, en aan die ander kant 'mark-gedrewe' kerke, wat
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groei ten koste van die ander kleiner kerke in die omgewing. Die vraag
wat hier ontstaan, is wat van hierdie 'mark-gedrewe' kerk gaan word
wanneer die kleiner gemeentes in die omtrek 'opdroog', daarmee bedoel,
as daar nie meer voedingsbronne is vir hierdie kerk ten opsigte van nuwe
lidmate nie. Hy maak ook melding hier, deur te se dat 'n groot gemeente
wat nie 'n gesamentlike geheue het nie, 'n onstabiele gemeenskap oprig,
en dat dit 'n gevaar daar stel ten opsigte daarvan dat kerkgangers van een
kerk na die ander beweeg, sonder om permanent in te skakel.
Soos Gibbs tereg se, gaan dit nie oor wie die grootste skare kan lok nie,
maar wie die grootste impak in die gemeenskap kan bewerkstellig.

Gibbs (2001 :48) noem ook G. A. Pritchard se drie gevaarpunte ten opsigte van 'n markgeorienteerde strategie:
Volgens Pritchard kan 'n kerk se getalle toeneem, alhoewel die geestelike
wese van die kerk drasties agteruit gaan.
Marketing makes the audience sovereign, propagating the attitude that the customer is always
right.

Die tweede gevaar is dat die evangelie omskep kan word in 'n medium om
aan jou persoonlike behoeftes te voldoen.
Die derde gevaar gaan oor die gevolge wanneer die evangelie omskep
word om in mense se behoeftes te voorsien. Wanneer mense se behoeftes
die bepalende faktor is, dan bestaan die gevaar dat die evangelie-boodskap
nie suiwer oor kom nie.
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Hierop se Gibbs (2001:52) die volgende:
Churches that adopt a market-driven approach to ministry also jeopardize their own integrity, it
should not be the customer who determines the agenda ofthe church but the Lord, whom the
church is called to worship and obey.

Gibbs (200 1: 178) maak die volgende opmerking ten opsigte van die soekersensitiewe
dienste:
Seeker-sensitive services consist not simply ofcontemporary songs and creative drama but also of
a preaching style that is highly relational and topical. It is extremely challenging to remain
focused week after week on topics that will truly engage the audience. This approach can all too
easily degenerate into pop psychology or social commentary.

Long (1989:9) lewer skerp kritiek ten opsigte van die Willow Creek benadering en tipe
dienste, wat handel oor die aanbidding.
The Willow Creek approach puts too much distance between itself and the Christ-centered,
historically informed, theologically shaped worship that constitutes the great tradition of
Christian prayer and praise that is obedient to the Gospel. It turns out in the end to be a pretty
shallow pool in which to learn how to swim with maturity as a Christian.
For all the protestations that seeker-friendly worship is simply an evangelistic prelude to 'real'
worship, the fact is that it participants do not often view it this way. Seeker-friendly services
happen on Sunday and thenfoature religious songs and a preacher doing something like
preaching: It walks like a duck and it talks like a duck, so it must be church. Indeed, the seekertype churches have lately faced up to the fact that getting people to make the transfor from seeker
worship to believers worship has been more difficult than originally thought.
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Long ( 1989: 10) gaan egter voort:
When the chancel is a stage, however, and the music is performed by musicians gripping handheld mikes, and the interspersing of talk and music and skit moves with the rapid and seamless
pacing of 'Saturday Night Live' then the referent here is unmistakable, too. This is not a retelling
ofthe biblical narrative; it's the recapitulation ofprime time. Even ifthe music is stimulating, the
prayers uplifting, the messages inspiring, and the experience heartwarming, the underlying
structure ofthe service is still basically telling the wrong story, the story that will not finally take
one to Christian depth but only to 'see you next week, same time, same station '.

Cameron (2001 :32) maak melding van Willow Creek se 'selfbeeld', ofvoorstelling. Dit
behels die beeld wat na vore gehou word ten opsigte van wie die kerk is. Hy se egter dat
daar twee gevare rakende die beeld bestaan. Die eerste is manipulasie, en dit ontstaan van
uit die feit dat individue voortdurend onderdruk verkeer dat hulle moet presteer. Die
tweede gevaar is dat individue se status binne die organisasie verbind word aan hul
vermoe om resultate te lewer.

lets wat my bietjie bekommer, is die feit dat geen van die predikers, of personeel wat by
Willow Creek betrokke is, teologiese opleiding het nie. En soos Cameron (2001:53)
daama verwys, sentreer die prediking rondom temas, wat nie 'n teologiese raamwerk het
nie, en bevat dit gewoonlik die prediker se mees onlangse persoonlike insigte.
Ek besef dat Jesus se dissipels geen opleiding gehad het nie, en dat hulle ten spyte
daarvan, en gevul met die Heilige Gees, kon preek en mense evangeliseer soos mense wat
eeue-oue wyshede het, wat natuurlik van God afkomstig is. My ervaring by sekere
gemeentes wat die soekersensitiewe model navolg, was juis dat die prediking te tematies
raak, en dat die kerkgangers maar net weekliks 'gepaai' word. Met tyd, en soos ek egter
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meer kennis ingewin het ten opsigte van die Soekersensitiewe model, besef ek dat die
naweekdienste wat ek bygewoon het se instelling anders is as wat ek aan gewoond is, en
dat die erediens met rede verloop soos dit hoort. My bekommemis le egter by die soekers
wat nie op die punt kom om by die kerk aan te sluit nie, en dat hulle verstaan van kerk en
die Evangelie slegs op temas berus.

3.12 Voordele van die Soekersensitiewe model

Na die kritiek, lui ek hierdie gedeelte in met 'n aanhaling van Carson, soos deur Cameron
(2001:29) voor gehou:
One cannot listen long to Hybels in person without recognising his personal commitment to Christ
and to the Gospel, his passion to see men and women converted and genuinely transformed It
must be said, too, that compared with some experiments Willow Creek is still remarkably
conservative. And whatever the 'entertainment' factor in the Sunday meetings, and however many
spurious conversations, there are still so many genuine ones that one must not criticize too
quickly, or on the wrong grounds ... the fact is that many who become believers today first made
contact with Christians in 'seeker-sensitive' churches through divorce-recovery workshops,
athletic teams, various support groups, etc.

Colson (1992:48) se dat Willow Creek die balans gevind het tussen musiek, drama en die
boodskap. Hy se ook dat gemeentegroei verseker kan dui op God se seeninge wat op die
kerk rus. Want soos hy aandui, het die vroee kerk daagliks in lidmaat getalle gegroei.
Carroll (2000:49) se, dat alhoewel die sogenaamde Soekers wat Sondae kerk toe kom nie
betrokkenes is nie, bring die groot getalle wat opdaag mee dat die kerk uitstaan in die
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religieuse opset. Die reaksie daarop is dat ander 'ook wil kom kyk wat aangaan', omrede
daar soveel mense Sondae daarheen gaan.
Gibbs (1999:44) hou 4 positiewe faktore voor wat deur die Soekersensitiewe model
bewerkstellig word, soos wat dit deur G. A. Pritchard ondersoek is. Die eerste is die
beklemtoning op 'n duidelike visie, want daar sender sal niks bereik word nie. Die
tweede is die belangrike implikasies van rentmeesterskap, en Pritchard verduidelik dit as
die kerk wat verantwoordelikheid neem ten opsigte van sy hulpbronne, en om getroue
rentmeesters te wees. Die derde is 'n strategiese benadering waarvolgens die kerk sy
mense laat ontplooi. Vierdens en laaste bring dit mee dat die kommunikasie verstaanbaar
is, sodat dit relevant is ten opsigte van die gehoor se lewens omstandighede.

Ek noem voorts net enkele van die punte soos deur Geyser (2000:92) gegee as voordele
van die Soekersensitiewe model:
3.12.1

Die model is vloeibaar en pas aan soos wat die omgewing en behoefte daarna vra.

3.12.2

Diversiteit word aangemoedig sander polarisasie, deur van sisteemdenke gebruik te maak.

3.12. 3

Die gemeente kultuur verteenwoordig die kultuur van die gemeenskap.

3.12. 4 Daar is suksesvolle assimilasie en aanvaarding van nuwe lidmate wat deel van die
gemeenteproses word.

Wat is dus voordelig aan hierdie Soekersensitiewe model?
Hierdie model het die evangelie omskep in 'n kontekstuele boodskap, sodat elke persoon
op straat die betekenis en boodskap kan hoor en verstaan, en die vrywillige opsie kan
uitoefen om dit op jou persoonlike lewe toe te pas.

66

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

Niemand is volmaak nie, en enige mens of groep kan foute begaan. Daarom sal ek nie se
dat die soekersensitiewe model perfek is nie. Die feit bly egter staan dat hulle 'n tree voor
die tradisionele kerke is, en deur hulle kontekstualisering meer mense bereik, en 'n groter
impak het op die samelewing as die tradisionele kerke.
Mense moet besef dat hulle by mekaar kan leer, en daar is verseker baie wat by die
soekersensitiewe model geleer kan word.
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Hoofstuk 4

Gegewens en besonderhede van Willow Creek
4.1Inleiding

Willow Creek is 'n gemeente met ongelooflik baie verskillende fassette. Gekyk na die
enorme getal mense wat die eredienste bywoon, asook die lidmaat getalle, dan kan mens
net dink dat daar 'n wye verskeidenheid van behoeftes en talente sal voorkom.
In hierdie hoofstuk gee ek bloot die basiese fassette van die gemeente weer. Dit behels
die gegewens en soveel as moontlik data wat tot beskikking is. Die poging is om
sodoende vir die leser inligting te verskaf en 'n idee te gee hoe hierdie groot gemeente
funksioneer, en ruimte en geleentheid hied vir elkeen van die lidmate om deel te neem.

Gevolglik gee ek die data van Willow Creek soos volg weer:

4.2 Visie
4.3 Missie
4.4 Belydenis
4.5 Leierskap, personeel en finansies
4.6 Lidmate en bywoning
4.7 Verskillende bedienings geleenthede
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4.8 Fasiliteite en kaarte

4.2 Visie van Willow Creek

Die visie van Willow Creek is gebaseer op Handelinge 2: 42-47

Hulle het hulle hee/hartig toege/e op die leer van die aposte/s en die onderlinge verbondenheid,
die gemeenskaplike maa/tyd en die gebede. Die aposte/s het baie wonders en tekens gedoen, en dit
het a/mal met diep ontsag vervu/. AI die gelowiges was eensgesing, en het alles met mekaar
gedee/. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan a/mal uitgedee/ volgens elkeen
se behoefte. Hulle het e/ke dag getrou by die tempe/ bymekaar gekom, van huis tot huis die
gemeenskap/ike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in a/le eenvoud geeet, en God geprys.
Die hele volk was hulle goedgesind En die Here het e/ke dag mense wat gered word, by die
gemeente gevoeg.

Willow Creek is visie is om 'n gemeenskap op die been te bring wat volgens Bybelse
beginsels leef, en daarmee Handeling 2 as voorbeeld.

Willow Creek se 'Chapter 2' uitgangspunt, het 'n drievoudige visie
(www. willowcreek. org):

Plaaslik: om die volle potensiaal van die kerk te ontwikkel, en sodoende die
halfmiljoen ongelowige mense te bereik wat binne 'n radius van 30 minute se ry
per motor van die kerk afbly.
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Streek: Elkeen moet die addisionele verantwoordelikheid neem om 'n impak te
maak op die sowat 750 000 ongelowiges wat binne 'n radius van 30-60 minute se
ry van die kerk af is.

WC A: Die Willow Creek Assosiasie moet beter ondersteun word met sy werk
saam met kerke reg oor die wereld, sodat elkeen van daardie kerke hulle volle
potensiaal kan bereik.

Binne 'n gemeenskap wat volgens Bybelse beginsels leef, is dit van uiterste belang dat
elke lidmaat en die leiers binne hulle gawes die gemeenskap bedien, en dat die lidmate
gemeenskap met mekaar ervaar wat lewensveranderend is. Hierdie gemeenskap leef met
die verwysingsraamwerk om ongelowiges na Jesus Christus toe te lei, en deel hulle
besittings met diegene wat arm en behoeftig is. Maar meer as dit alles, is dit ongelooflik
belangrik dat hierdie gemeenskap salleef met 'n liefde wat geen einde ken nie, liefde
ender mekaar en vir ander buite hulle gemeenskap. Willow Creek se visie kom neer
daarop om Jesus se verteenwoordiger in elkeen se huis, buurt, stad, staat, land en wereld
te wees.

4.3 Missie en strategie

Willow Creek se missie, na aanleiding van hulle visie om 'n modeme Handelinge 2 kerk
te wees, is om ongelowiges te bereik en hulle in toegewyde dissipels van Christus te
verander. Hybels stel dit soos volg:
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We didn't want to play church; we really wanted to be the church to each other. We also /mew we
couldn't keep community to ourselves; we needed to extend community to those outside God's
family. We believed deeply that lost people mattered to God and therefore they matter to us, too.
So we adopted a mission statement that was based on the Great Commission: We wanted to
"reach irreligious people and turn them into fully devoted followers of Christ.
Then and today, the central thrust of Willow Creek has been to introduce wayward, unchurched
people to Jesus Christ, and then to nurture them in the faith.

(yvagner: 1998:76)

Hybels het 'n program met sewe punte opgestel waarvolgens 'n ongelowige gelei word
tot 'n toegewyde dissipel van Christus. Dit geld soos volg:

1) Bou 'n verhouding met 'n ongelowige.
2) Getuig teenoor die ongelowige.
3) Bring die persoon na een van die soekersensitiewe dienste wat op ongelowiges
gemik is.
4) Woon dienste vir gelowiges by.
5) Sluit aan by 'n kleingroep.
6) Ontdek, ontwikkel en gebruik jou geestelike gawes.
7) Hanteer jou hulpbronne en finansies op 'n manier waardeur jy aan God eer bring.

4.4 Belydenis

Malphurs (1999:233) gee Willow Creek se belydenis soos volg weer:
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1) We believe that anointed teaching is the catalyst for transformation in individuals'
lives and in the church. This includes the concept of teaching for life change Romans 12:7; 2 Tim. 3:16-17; James 1:23-25.
2) We believe that lost people matter to God, and therefore, ought to matter to the
church. This includes the concepts of relational evangelism and evangelism as a
process- Luke 5:30-32; Luke 15; Matthew 18:14
3) We believe that the church should be culturally relevant while remaining
doctrinally pure. This includes the concept of sensitively relating to our culture
through our facility, printed materials, and use ofthe arts- 1 Corinthians 9:19-23.
4) We believe that Christ-followers should manifest authenticity and yearn for
continuous growth. This includes the concepts of personal authenticity, character,
and wholeness- Ephesians 4:25-26, 32; Hebrews 12:1; Philippians 1:6.
5) We believe that a church should operate as a unified community of servants with
men and women stewarding their spiritual gifts. This includes the concept of
unity, servanthood, spiritual gifts, and ministry callings- 1 Corinthians 12 and
14; Romans 12; Ephesians 4; Psalms 133:1.
6) We believe that loving relationships should permeate every aspect of church life.
This includes the concepts of love-driven ministry, ministry accomplished in
teams and relationship building- 1 Corinthians 13; Nehemiah 3; Luke 10:1; John
13:34-35.
7) We believe that life-change happens best in small groups. This includes the
concepts of discipleship, vulnerability, and accountability- Luke 6:12-13; Acts
2:44-47.
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8) We believe that excellence honors God and inspires people. This includes the
concepts of evaluation, critical review, intensity, and excellence- Colossians
3:17; Malachi 1:4-16; Proverbs 27:17.
9) We believe that churches should be led by men and women with leadership gifts.
This includes the concepts of empowerment , servant leadership, strategic focus,
and intentionally- Nehemiah 1-2; Romans 12:8; Acts 6:2-5.
10) We believe that the pursuit of full devotion to Christ and His cause is normal for
every believer. This includes the concepts of stewardship, servanthood, downward
mobility, and the pursuit of kingdom goals- 1 Kings 11 :4; Philippians 2:1-11; 2
Corinthians 8:7.

4.5 Leierskap, personeel en finansies

Willow Creek se leierspan (www.willowcreek.org) wat onderrig gee is soos volg:

Bill Hybels
Bill Hybels is die stigter en senior pastoor van Willow Creek, en is wel bekend vir
syrelevante en Bybels gebaseerde onderrig. Hy is die skrywer van 17 boeke, wat insluit
'Rediscovering Church' en 'Fit to be Tied', 'Too busy Not to pray', 'Becoming a
Contagious Christian' en 'The God you are looking for'. Hy dien ook op die raad van
'World Vision', en is voorsitter van die Willow Creek Vereniging se raad van direkteure.
Bill het 'n graad in Bybelse studies, en 'n honeurs graad behaal by Trinity College, en is
getroud met Lynne saam met wie hy 2 kinders het.
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John Ortberg

John Ortberg bedien meeste van die tyd by 'New Community', en hy is passievol ten
opsigte van geestelike vorming, wat beteken dat mense meer soos Jesus word. John het 'n
M.Div. graad en 'n doktoraal in kliniese sielkunde aan die Fuller Seminarium behaal.
Hierdie voormalige pastoor van 'n kerk in Los Angeles, het die volgende boeke geskryf;
'If you want to Walk on water', 'You've got to get out of the boat' en 'The Life you've
always wanted: Spiritual Growth for Ordinary people'.

Nancy Ortberg

Nancy Ortberg is in beheer van Axis, die bediening aan diegene tussen die ouderdom 18
en rondom 20. Nancy lewer lewer 'n hydrae by 'New Community' en die naweek
dienste, en is 'n gesogde spreker binne en buite Willow Creek. Nancy het 'n graad in
verpleeging by Biola Universiteit behaal, asook 'n meesters graad in 'Kuns van die
Christelike onderrig' by Talbot seminarium. Sy en John het 3 kinders.

Nancy Beach

Nancy Beach se hoofverantwoordelikheid sluit in om die kreatiewe kunste by Willow
Creek se dienste te beheer, en sy dien op die kerk se Bestuurspan. Sy het ook die gawe
om onderrig te gee, en bedien by beide naweek dienste asook 'New Community'. Nancy
het 'n meestersgraad in Kommunikasie aan Wheaten Kollege behaal, en sy en haar man
Warren het 2 dogters.
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Jim Tomberlin
Jim Tomberlin is die nuutste pastoor by Willow Creek. Hy kom van Colorado Springs,
waar hy senior pastoor van Woodmen Valley Capel was. Groot geword in Duitsland, het
hy daarna by Georgia Universiteit en by Dallas Teologiese Seminarium gestudeer. Jim is
beheer van Willow Creek se 'Chapter 2' streeks strategie, maar hy bedien ook by
geleentheid by 'New Community'. Hy en sy vrou Deryl het 3 kinders.

Willow se personeel bestaan volgens Wagner (1998:85) uit meer as 300 voltyds en
tydelike werkers, en is georganiseer volgens die metamodel.
Aan die spits van die organisasie is die beheerspan wat uit 11 lede bestaan. Hulle begelei
die personeel en hanteer die dag-vir-dag gebeurtenisse en verpligtinge. 'n Raad van
ouderlinge hou toesig oor die beheerspan, en hanteer alle geestelike probleme en vrae wat
voorkom, asook die kerk se dissipline, en bid vir diegene wat siek of in nood is.
Dan is daar ook 'n Raad van direkteure wat omsien na die besigheids en finansiele
aspekte van die kerk, asook die beheer van die eiendomme.
Wat die finansies aanbetref, se Hybels ook in Wagner (1998:85) se boek, dat hulle
gewillig is om in die bediening, personeel en die geboue te bele, omrede dit as strategies
beskou word. 'n Baie nou begroting word gehandhaaf, en die meeste geld wat benodig
word vir projekte wat aangepak word, word oor die algemeen reeds voor die einde van
hierdie projekte ingesamel. Hiervolgens was die kerk oor die algemeen nie veel.in die
skuld vandat die kerk gestig is nie.
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4.6 Lidmate en bywoning

Willow Creek is in 'n oorwegend blanke area gelee, en daarom is die meeste van die
kerkgengers by die eredienste dan ook blank.
Volgens Timmerman (1994:59) het Bama Ondersoek-Besigheid 'n opname in Willow
Creek gedoen is ten opsigte van die Soekersensitiewe gehoor in 1991. Dit lui soos volg,
en oorvleuel wel met inligting wat reeds in hoofstuk 3 gegee is.
Die ondersoek toon dat 60% van die gehoor 'Baby Boomers' tussen die ouderdom van
27 en 45 is. 'n Volgende 20% val in die ouderdomsgrope tussen 46 en 64.
14% val in die groep 14 tot 26, en slegs 3% van die gehoor is ouer as 65. Dit gee 'n
gemiddelde ouderdom van 36. Timmerman se hierby dat die Willow Creek gemeente
besonder jonk is in vergelyking met die meeste Protestantse gemeentes, waarvan die
gemiddelde ouderdom, soos aangedui vanuit 'n ondersoek in 1993, 48 jaar oud is.

Tydens die naweek dienste woon daar gemiddeld 16 000 mense die eredienste by in die
auditorium wat 4550 mense kan inneem. Van hierdie ongeveer 16 000 mense, is daar met
'n opname bepaal dat 75% van hierdie groep nie in 'n sinvolle gemeenskap betrokke is
. nie. Die opname toon dat 45% van diegene wat 'New Community' bywoon, nie in
kleingroepe ingeskakel is nie.
Hybels se in Malphurs (1999:248) dat daar reeds sowat 10 000 mense in kleingroepe
betrokke is, en dat daar gepoog word om binne die volgende 5 jaar 8 000 mense te kry
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wat op 'n gereelde basis 'New Community' bywoon, asook om die getalle van die
naweek dienste na 20 000 toe op te skuif
Vir Bill Hybels en die leiers van Willow Creek is dit van uiterste belang dat die lidmate
van die gemeente aktief moet deelneem, en het hulle die vyf G' s saam gestel, wat die
vereistes en kenmerke van lidmaatskap saamvat;
1)

Genade

2)

Groei

3)

Groep

4)

Gawes

5)

Goeie rentmeesterskap

Hybels se in Wagner se boek (1998:79) dat hy het tesame met Mark Mittelberg en Lee
Strobel 'n opleidings curriculum opgestel, genaamd "Becoming a Contagious Christian
Evangelism Course", vir die lidmate van Willow Creek. Hulle poog om elke lidmaat van
die gemeente deur hierdie opleiding te neem.

4.7 Die Verskillende bedienings geleenthede in Willow Creek gemeente

Die inligting ten opsigte van die verskillende rigtings van bediening is verkry vanaf
Willow Creek se webtuiste, en is puntsgewys soos volg: ( www.willowcreek.org)

77

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za

Finansies/rekeningkunde. Hierdie groep onderhou die finansiele integriteit, en
goeie rentmeesterskap van die gemeente se hulpbronne.
Axis. Help die post-moderne generasie om 'n Christus-gesentreerde gemeenskap
te ervaar. Hi er word sake hanteer wat die lewens van beide enkelinge en getroude
paartjies raak tussen die ouderom 18 tot in die 20 rond.
Camp Paradise. Dit is Willow Creek se somer kamp wat jaarliks by Michigan's
Upper Peninsula aangebied word.
Kampus operasies en ontwikkeling. (1) Kampus ondersteuning. Dien as 'n tipe
ontvangs en inligtings punt. (2) Fasiliteits opset (F.A.S.T.). Hierdie groep is in
beheer van die orde, en hulle take sluit in skoonmaak en opstel van kamers, tafels
skuif, opstelling van multimedia, sekuriteit, veiligheid en die kantoor opset.( 3)
Gronde/terrein. Die baie groot tuin van die gemeente wat 'n park atmosfeer het,
word deur verskillende groepe na omgesien, onder andere 'Adopt-a-bed', waar
hulle na spesifieke blombeddens omsien, binne huise plantspanne,
terreinargitektuur, gras omsieners, sneeu verwyderaars en voertuig onderhouding.
Hierdie groepe werk egter ook saam met die Uitgebreide Bediening vir werk wat
buite die kampus gedoen word. (4) Handels en ingeneurswerk. Hierdie bediening
bied vir mense met verskillende vaardighede om 'n bydrae tot die bediening te
lewer, en 'n gemeenskaps ervaring te kan ervaar, terwyl daar na hoe standaarde
gemik word met die onderhouding en funksionering van die geboue. (5) Verkeer.

...
/

Hierdie groep hanteer die verkeer na en vanaf die Willow Creek opset.
Voertuie. Hierdie bediening voorsien in die vervoer behoefte van mense wat nie
op hulle eie in daardie behoefte kan voldoen nie. Donasies en herstel werk gaan
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gepaard met die Gemeenskaps Omsien Bediening. Hierdie dienste sluit in veortuig
onderhoud en herstel.
Kommunikasie Kunste. Hierdie groep beeld die bewustheid van Willow Creek
en sy bedienings uit deur middel van geskrewe en visuele kunste. Hieronder tel
skrywers, redakteurs, Print en Webtuiste ontwerpers, fotograwe, illustreerders ens.
Gemeenskaps Sorg.( Community Care) Hierdie bedienings sien om na mense wat
worstel in tye van nood. (1) 'n Veilige Plek. Bied 'n ondersteunings bediening vir
mans en vroue om te kan genees en groei ten tyde van die pyn van seksuele,
emosionele en verhoudings worstelings. (2) Kanker ondersteuning. Ondersteun
diegene wat kanker onder lede het, asook hulle families, soos wat hulle beweeg na
hoop, genesing en heelmaking. (3) Beroepe. Help met perspektief en praktiese
hulp vir mense wat van beroep verander. (4) Liefdadigheid. Ondersteun en sien
om na persone wat hulp soek deur middel van Gemeenskaps Sorg. ( 5) Christene in
herstelproses. Voorsien Skrifgebaseerse ondersteuning in kleingrope formaat. (6)
Berading. Voorsien 'n beradings netwerk in die Chicago omgewing. (7)
Egskeiding herstel. Ondersteun diegene wat deur egskeiding gaan. (8) Plaaslike
geweld. Ondersteun vroue wat slagoffers is van geweld in verhoudinge. (9)
Getroue en ware mans. Ondersteunings groep vir mans om seksueel rein te bly.
(1 0) Getroue en ware vrouens. Ondersteun vroue wat sukle met seksuele
integriteit. (11) Kos spens. Voorsien kos vir diegene wat deur moeilike finansiele
tye gaan. (12) Begrafnis dienste. Pastorale ondersteuning vir diegene wat 'n
familielid ofvriend aan die dood afgestaan het. (13) Leed ondersteuning!Kinders
in droetbeid ondersteuning. Ondersteun diegene wat 'n naaste aan die dood
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afgestaan het. (14) Haarkappers. Dienste aan diegene wat nie kan bekostig om
haarkappers toe te gaan nie. (15) Harte herstel. Ondersteuning aan vroue wat
slagoffers is van seksuele mishandeling ofaantygings. (16) Nagskuiling. Skuiling
vir diegene wat nie blyplek het nie. (17) Hospitaal besoeke. Ondersteun diegene in
die hospitaal. (18) Leke bediening. Staan predikers by om na eredienste met
kerkgangers te praat en vir hulle geestelike rigting te gee. (19) Huweliks herstel.
Deelname in die moeilike proses van huwelik herstel. (20) Mediese bediening.
Mediese deskundiges lewer 'n diens aan diegene in nood. (21) Mans Seksuele
Reinheid groep. Ondersteuning vir mans om seksuele reinheid en integriteit na te
streef (22) Oasis. Ondersteuning aan kinders wat hartseer en pyn ervaar a.g.v. die
opbreek van hulle families. ( 23) Obsessiewe Kompulsiewe versteuring.
Ondersteun diegene wat hieraan ly.( 24) Padvinders. Ondersteun die wat siek is,
sowel as hulle families. (25) Na-aborsie genesing. Ondersteun vroue wat
ondersteuning nodig het na 'n aborsie. (26) Pastoor van die dag. Luister en gee
raad vir diegene wat bel of by die kerk raad soek ofvrae het. (27) Telefoonsorg.
Ondersteun mense tydens krisis situasies, en konnekteer die persone met
Christelike beraders. (28) Herbouers(huweliks herstel). Ondersteun diegene wat in
die stadium is waar hulle praat oor egskeiding. (29) Self-help groepe. Fasiliteer die
12 stappe van herstel in die verslawings herstel proses. (30) lemand vir wie ek
lietbet. Ondersteuning vir familielede van homoseksuele. (31) Spesiale vriende.
Ondersteuning van gestremde en hulle families. (32) Ware honger. Ondersteun
diegene wat sukkel met verkeerde eet gewoontes.
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Paartjies. Help paartjies in hulle huwelike en familie verhoudings. (1) Kinder
inseening. Geleentheid waar die ouers in die openbaar getuig dat hulle hul kind
volgens die Here se instruksies sal grootmaak. (2) Huweliks voorbereiding. Help
paartjies om 'n Christus-gesentreerde huwelik te ontwikkel d.m.v. mentorskap van
getroude partjies, seminare ens. (3) Huweliks verreiking. Praktiese lering d.m.v.
seminare om te sorg dat huwelike gevestig bly. (4) Troues. Ondersteuning met die
voorbereiding. (5) Ouerskap. Bied aktiwiteite en kleingroepe om te leer hoe om
jou kinders met Goddelike beginsels groot te maak. (6) Seniorburgers. Voorsien in
seniorburgers se behoeftes d.m. v. soiale geleenthede, kleingroepe en bedienings
geleenthede.

Evangelisasie. Help ander kom tree te gee tydens hulle geestelike groei. (1) Truth
Quest. Koffiekroeg en keingroepe vir diegene wat moeilike vrae het t.o.v.
Christenskap. (2) Kruispad Motorfiets Bediening. Bied 'n gemeenskap vir diegene
wat liefis vir motorfiets ry. (3) Intemasionale konneksie. Voorsien in die
behoeftes van intemasionale mense by Willow Creek, wat insluit kleingroepe,
Engelse taalklasse en vertaling. (4) Nuwe gelowiges kleingroepe. Help nuwe
gelowiges om saam met ander nuwelinge te groei. (5) Soeker kleingroepe. Bied 'n
veilige area vir die soekers wat Christenskap ondersoek. (6) Sport bediening. Bied
gereelde geleenthede vir mense om deel te neem aan sporte soos basketbal,
vlugbal, sagtebal, fietsry, sokker, golf, en 'n 5km wedloop.

Okkasie dienste. Ondersteun die kerk en die verskillende bedieninge t.o.v.
geleentheids skedulering, beplanning en uitvoering.
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Good Sense. Onderrig mense t.o.v. Bybelse finansiele beginsels, en hoe jy
verantwooordelik met jou gald omgaan.

Harvest Food court. Hierdie kos-voorsienings bediening van Willow Creek sluit
in die kos binnehof, proviandering, konferensies en versiering.

Menslike hulpbronne. Bemoedig en bevestig die roeping van God op mense se
lewens binne die beroeps bediening.

Internskap program. Wilow Creek is in 'n vennootskap met Bethel Seminarium
wat 'n 3 jaar internskap program aanbied. Hierdie ervaring is daarop gemik om
toekomende pastore bloot te stel aan praktiese opleiding.

Inligtings sisteme. Voorsien in hardeware, sagteware, netwerk en telefoon
ondersteuning vir die kerk.

Werkplek. Bied geleenthede en klasse om mens te help om hulle geloofby die
werkplek uit te leef

Manne bediening. Berei mans voor vir 'n lewensverandering deur Christus d.m.v.
kleingroepe.

Bedienings dienste. (1) Bel sentrum (Call center). Konnekteer inbellers met die
regte persone of hulpbronne binne Willow Creek. (2) Kind er beskerming.
Voorsien 'n veilige omgewing vir klein kinders. (3) Data Konneksie span. Help
om die regte rekords te konnekteer vir mense wat Willow Creek besoek of inbel.
(4) Eerste tree Bediening. Help om mense by kleingroepe en vrywilligers
geleenthede uit te bring d.m.v. inligting verskaffing oftoere op kampus. (5)
Leierskap hulpbronne. Toerusting van leiers t.o.v. sukses. (6) Lidmaatskap. Help
kerkgangers om lidmaatskap te bekom. (7) Netwerk. Hierdie seminaar help
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individue om hulle geestelike gawes te ontdek, en waar hulle dit kan gebruik in die
kerk. (8) Gebeds bediening. Dien as intersessors wanneer daar gebeds versoeke
gerig word. Spesifieke kleingroepe bid ook vir spesifieke bedieninge binne die
kerk. (9) Opleiding en ontwikkeling. Voorsien geleenthede om voortdurend te kan
leer d.m.v. die Willow Creek Instituut se klasse. (10) Vrywilligers dienste.
Organiseer vrywilligers t.o.v. kerk aktiwiteite en konferensies.
Produksie en Program. Bou aan 'n gemeenskap van kunstenaars wat saam die
kunste kan gebruik om geleenthede te skep met transformerende momente in die
lewens van die soekers en gelowiges. (1) Kuns Sentrum. Bied kuns opleiding
binne die konteks van die bediening. (2) Produksie. Opstelling van klank
toerusting, verhoog, kameras, ligte en die beheer daarvan. (3) Program. Die
keatiewe gebruik van die kunste in die beplanning en implimentering van die
naweek en middel week dienste. Musiek, opvoerings en produksie spanne.
Promiseland. Kinders van geboorte tot met graad 5 ontvang Bybelse onderrig en
praktiese toepassing daarvan. Sluit in poppekas, musiek en media.
Streeks bediening. Voorsien meer plekke om waat Chicago inwoners Willow
Creek kan beleef
Sade (Seeds). Voorsiening van hulpbronne om geestelik te groei, wat insluit die
boekwinkel, kassette produksie, afrol sentrum en posdienste.
Erediens bediening. Voorsiening van 'n veilige omgewing sonder dat iets mense
aandag aftrek vir die gaste en kerkgangers. Verantwoordelikhede sluit in om die
gehoor te tel, offergawes opneem en nagmaal bediening, konferensie beplanning
en bediening, mense by die deure welkom heet, gasvryheid ens.
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Bediening vir Volwasse Enkelinge. Help volwassenes wat enkel is is om
geestelik te groei, en ander te ontmoet. Hierdie bediening het groot-groep
byeenkomste, sosiale geleenthede en bedienings geleenthede, asook kleingroepe.
(1) Kampioene. Bediening aan kinders van enkel ouers.( 2) Stewige fondasie. 'n
Klas wat die basiese beginsels van Christenskap leer. (3) Graceland. 'n Geestelike
gemeenskap van jongmense van rondom 20 jaar oud wat daama streef om te groei
in hulle verhouding met God en mekaar. (4) Hoogte punt. Bediening aan enkel
volwassenes tusse die ouderdom van 35 en 45. (5) Laatnag Verbinding. 'n
Laatnag geestelike besprekingsgroep. (6) Here. Genees my pyn. 'n
Ondersteuningsgroep vir diegende met pyn. (7) Nuwe Horisone. Bediening aan
enkel volwassenes tussen die ouderdomme 45 en 60. (8) Markplek Soeker
kleingroepe. Bediening aan soekers in die besigheidwereld. (9) Enkel ouers.
Onderrig t.o.v. sake wat enkel ouers raak. (10) 'The Gathering'. Bediening aan
mense rondom die ouderdom van 30. (11) Die Kuns groep. 'n Gemeenskap wat
emstige kunstenare is. (12) 'The Edge'. Bediening aan enkel volwassenes tussen
die ouderdom 30 en 40. (13) Toere. 'n Gemeenskap van enkelinge wat daarvan
hou om te toer. (14) Reis. 'n Gemeenskap wat 'n holistiese benadering volg t.o.v.
om 'n Goddelike vrou te wees.

Sonlight Express. Bediening aan junior hoer leerlinge.
Studente impak. Bediening aan hoerskoolleerlinge
Willow Creek Assosiasie. Bedien en bemoedig kerke en leiers wat soortgelyk is
aan Willow Creek ten opsigte van die bedieningsmodel. WCA bied werkswinkels
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en konferensies aan vir kerkleiers, en publiseer hulpbronne om sy lede te help.
Daar is reeds duidensde kerke weredlwyd wat by WCA aangesluit is.
Willow Creek Instituut. Voorsien voortdurende geleenthede vir die kerk om

onderrig te ontvang d.m. v. die klasse van WCI.
Willow Creek Wheaton. Hierdie is Willow Creek se eerste streeks vergaderplek,

en het is November 2001 gestig.
)
I

V roue bediening. Toerusting van vroue van alle ouderdomme, om hulle te help

om te leer en verstaan hoe God se Woord vir hulle lewens relevant is.
Ondersteuning word gebied d.m.v. Bybelstudies en dissipelskap kleingroepe.

4.8 Fasiliteite en kaarte

In die hoofstuk rakende die Soekersensitiewe model, beskryf ek die fasiliteite se rol ten
opsigte van hierdie model. Voorts gee ek dus net die fisiese data ten opsigte van die
fasiliteite, asook kaarte om die ligging en konstruksies weer te gee.
Kaart 1 is 'n beeld van die kampus van bo-af Die donker kol in die middel dui op 'n
konstruksie-area waar daar 'n nuwe en grater auditorium opgerig word. Die nuwe
auditorium sal 7 200 mense kan neem, wat 'n groat verskil is ten opsigte van die huidige
auditorium se grate.
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Kaart 2-4 beeld die drie vlakke van die huidige geboue uit, met aanwysings ten opsigte
,,

van elke lokaal in detail.
Willow Creek se visie is groat, en daarom is die kampus oak groat om sodoende in al
hulle behoeftes te voorsien.
Laastens, het Willow Creek 'n kampterrein by Michigan Woodland, waar hulle
somerkampe en ander aktiwiteite aanbied.
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Samevatting

Willow Creek, met sy aanpasbare model en vermoe om kerk-los mense weer by die kerk
terug te kry, is verseker die konvensionele kerke ver voor.
My droom om my eie gemeente te lei wat op Bybelse beginsels funksioneer, en leef as 'n
geloofsgemeenskap wat na mekaar omsien, is vir 'n wyle, maar ten goede versteur deur
die kennis wat ek van Willow Creek bekom het.
My eerste oorweging vir studie was om 'n nuwe Testamentiese kerkmodel saam te stel,
en te vergelyk met ander kerkmodelle, om sodoende die gaping tussen die twee kleiner te
maak. Na my kennismaking met Willow Creek, het ek baie gou my hart op hierdie kerk
verloor, en het ek 'n brandende begeerte ontwikkel om hierdie model van nader te leer
ken. Ek is iemand wat 'n passie vir die evangelie, en evangelisasie het, en was nog altyd
'n voorstaander van die feit dat kerke eers na binne moet uitreik voordat hulle hul na
buite wend, en die hele bedieningspatroon van Willow Creek werk baie goed volgens
hierdie beginsel.

Juis om hierdie rede het ek hierdie analise van Willow Creek aangepak. Ek het eerstens
begin deur te kyk na die geskiedenis van die gemeente en al sy historiese inligting.
Daama het ek die funksionering van die Soekersensitiewe model binne Willow Creek
ondersoek, waama ek gaan kyk het na die fisiese data en gegewens van die gemeente.
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Ek hoop en glo dat hierdie analise wat ek van Willow Creek opgestel het, in die toekoms
deur jong predikante van die N. G. Kerk gebruik sal kan word om 'nuwe' bedieningspatrone binne hulle gemeentes toe te pas. Mag dit elke leier en predikant se visie word
om die ongelowiges en kerk-los mense te evangeliseer, mag elkeen 'n hart ontwikkel en
omgee vir diegene wat swaarkry, soos wat Jesus gedoen het.
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