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VRAAG 1 
 
1.1.  
       (i)  *  Dialoog begin wanneer mense ontmoet en met mekaar begin kommuni- 
                keer 
            *  Dit is nie beperk tot mense met verskillende godsdienste nie 
            *  Met dialoog begin mense van verslikillende gelowe die een met die ander 
                praat in werklike lewenssituasies 

• Wanneer mense met verskillende gelowe met mekaar in dialog tree word              
verhoudinge geskep 

• Hulle begin dan om hul gemeenskaplike medemenslikheid te deel 
• Dialoog is baie belangrik in siyuasies van godsdienstige diversiteit 
• Hoe meer mense van verskillende gelowe in kontak met mekaar is, hoe meer sal 

hulle met mekaar praat 
     (ii)    *    Dialoog van(oor) die lewe is die is die mees algemene vorm van dialog 

• Dit verwys na verhoudings wat mense van verskillende gelowe in verskillende      
plekke ontwikkel 

• Die voorbeeld is, mense vier die een en ander se verjaarsdae, woon mekaar se 
huweliks onthale by en besoek mekaar gedurende tye van siekte  

• Hierdie gebeure stel hulle instaat om te leuen/steun op die waardes van hul 
verskillende gelowe en tradisies en hul gemeenskalike menslikheid 

• In Suid Afrika bied die lede  van die Joodse organisasie B’nai B’rith met kersfees 
vrywillige basiese dienste aan . 

• Dit stel hul gereelde verpleegpersoneel instaat om tyd met hul families deur te 
bring 

     (iii)   *   Die dialoo van aksie is afhanklik van onderlinge begrip en vertroue 
• Dit spruit voort wanneer mense van verskillende gelowe groei in vertroue en   leer 

om mekaar te vertrou 
• ‘n Belangrike element van hierdie dialoog is die vasberadenheid om alle vorme 

van menslike onregverdigheid teen te staan, om  struikelblokke van ras, geslag, 
klas asook om onregverdige sosiale strukture uit te daag . 

• Daar is baie voorbeelde van aksie dialog 
• Daar is intergeloof “hospices” (herstel oorde) wat mense aanvaar ten spyte van 

hul godsdienstige affiliasies 
• Mense reik dikwels uit oor godsdienstige struikelblokke om die wat in nood is uit 

te help. 
• Daar is baie voorbeelde in Suid Afrika waar mense van verskillende gelowe saam 

werk om mense te versorg wat HIV en Vigs het. 
                                                                                                                  (30) 
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1.2.         Godsdiens Pluralisme vanuit die Christelike perspektief. 
 
     *   Positiewe aanvaarding van baie verskillende godsdienste 
     *   Godsdienstige tradisies is nie gretig om ander godsdienste te aanvaar nie 
     *    Die Christendom het nie voor die voet godsdienstige pluralisme aanvaar nie. 
     *   Dit is omdat Christene Christus sien as die enigste Weg na verlossing 
     *   Westerse Christelike teoloë ondersateun die idée dat die Christendom die enigste 

ware godsdiens is 
    *   Moderne teoloë bevraagteken hierdie eksklusiwistiese posisie byv. Kant en 

Schleiermacher 
    *   Hulle het baanbrekerswerk vir RelatiVisme gedoen. Daar is geen enkele uitein-

 delike waarheid nie sê hulle 
    *   Daarteenoor was die teorie dat daar 'n nimmereindigende verandering en ontwikkeling 

is wat plaasgevind het in godsdienste 
    *   Onlangse ontwikkeling verwerp relativisme en eksklusivisme om 'n meer   

inklusivistiese benadering te akkommodeer. 
    *   God is die sentrum van godsdienste                                                           
    *  Ander godsdienste word nie geassesseer vanaf hul eie kulturele of historiese 

werklikhede nie.                                                                                             (20) 
                                                                                                               (50) 
 
VRAAG 2 
 
2.1.   Daar is baie funksionele teoriëe 
 
        * Gemeenskaplikheid: Hulle sien elemente van die samelewing insluitend   godsdienste 

as sisteme wat opgemaak is uit verskillende aspekte en dit werk pragtig 
        *   Elemente van die sameleweing is nie slegs verwant aan mekaar nie maar werk    

ook (seep) glad. 
        *   Funksionalistiese teoriëe is ontleen aan Biologie 
        *   Hulle staan in verband met balans/ewewig, vrede en harmonie 
        *   Godsdiens self word gesien as 'n gladwerkende sisteem 
        *   Indien die balans gesteur word, neem die sisteem die nodige stappe om dit te  

herstel 
        *   Enige deel wat bydra tot die balans word genoem funksioneel 
        *   Enige deel wat die balans versteur word genoem disfunksioneel 
        *   Godsdiens word gesien as deel van 'n groter sisteem van die samelewing as 'n  

geheel 
        *   Godsdiens, politiek en die ekonomie is voorbeelde van organe van 'n groot   

maatskaplike liggaam 
        *   Die funksie  van godsdiens is dat dit gladweg pas in die groiter geheel sodat daar 

balans in die samelewing is 
        *   Volgens die funksionalistiese standpunt is dit dat indien een sisteem verander dan 

moet alle subsisteme ook verander 
        *   Daar is twee aspekte van die menslike lewe: Dit is die geestelike wêreld en die 

materiëlke wêreld 
        *   Godsdiens skep en handhaaf sosiale solidariteit (Emile Durkheim 1858  tot 1917) 
        *   Durkheim sien godsdiens as sement van die samelewing en dit bring sosiale balans 
        *   Deur respek vir gode aan te moedig, moedig  godsdiens in werklikheid respek aan   

vir die samelewing. 
        *   Hans Mol is is ook 'n voorstander van die funksionele teorie 
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        *   Hy noem godsdiens die "heiliging van identiteit" 
        *   Vir hom bestaan godsdiens terwille van die behoud van identiteit 
        *   Godsdiens dien die etniese, kulturele, nasionale en ander soorte van 
             identiteite                                                                                                  (30) 
 
      2.2.                   KRITIEK TEEN DIE FUNKSIONALISTIESE TEORIE 
 
       *  Dit oorbeklemtoon die ondersteunende rol van godsdiens 
       *  Daar kan geargumenteer word dat godsdiens nie ondergeskik is tot ander aspekte 

van die lewe nie maar dir het ook 'n sekere mate van selfbestuur en onafhanklikheid 
       *  Dit reflekteer akkuraat hoe mense hul verskillende gelowe (godsdienste) ervaar 
       *  Mense in verskillende godsdienste ervaar gewoonlik nie dat hul godsdiens ander 

belange dien nie maar dat dit slegs 'n doel in ditself is(het) 
       *  Dit is idealisties en diue beeld wat dit skep dat die menslike lewe 'n gladde werkende 

sisteem is ,is ver verwyder van die werklikheid 
                                                                                                                                   (20) 
                                                                                                                          (50) 
 
Vraag 3 
 
3.1.    Die Afrika Tradisionele Godsdienste 
 
      *   Hulle het 'n verenigde beleid oor die omgewing 
      *   Die meeste van hulle godsdienstige seremonies word beoefen  in die opelug, en     

plante en diere is die bronne van medisyne wat gebruik word deur tradisionele 
genesers 

      *   Die diere speel ook 'n lewensbelangrike rol in die mites en rituele van die ATG 
      *    Afrika Tradisionele Godsdienste deel die standpunt dat die natuur heilig is 
      *   In die meeste Afrika Godsdienste word grond beskou as heilig veral as die  

voorvaders daar begrawe is 
      *   Die Hindoe-geloof het ook altyd baie sterk bande met hul oorsprong behou' 
      *  Hindoeïsme het begin as die godsdiens van 'n landbou gemeenskap en ondersteun 

die respek vir die natuur as deel van 'n groot goddelike realiteit 
      *  Party skole van die Hindoe-geloof beskou hierdie wêreld as 'n goddelike illusie wat 

ernstig opgeneem moet word 
      *  Die meerderheid van Hindoes in Indïe leef in klein dorpies en is grotendeels self 

onderhoudend 
      *  Bome en riviere word intens gerespekte3er ijn die Hindoe-geloof 
      *  Die beskerming wat aan die dier gegee word soos byvoorbeeld apies, slange, en selfs 

rotte in sekere Hindoe temples dui op die belangrikheid van die natuur 
      *  Die godsdienstige voorskrifte/reels word beskou as ongenoegsaam om die omgewing 

te beskerm 
      *  In die vriëe Hindoe-skrifte word beskryf dat mIndië op een stadium bedek was met 

pragtige(sappige)woude 
 
      *  Baie van die plekke wat genoem word in die vroeë Hindoe Geskrifte is nou struiklande 
      *   Party dele van Indië staan nou die gevaar om woestynlande te word 
      *  Oorbevolking, die ondeperkte oes (afkap) van hout (bome) asook oorbeweiding een 

gronderosie is besig om Indië se natuurlike omgewing te verwoes 
      *  Indië is een van die vinnigste industriele en verstedelike nasies in die wêreld en dit 

veroorsaak vernietiging van die natuurlike omgewing                                (30) 
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3.2.    * In Judaїsme, is die heiliging van die Sabbatdag 'n belandrike godsdienstige aktiwiteit 
          *  Dit begin Vrydag met sonsondergang en eindig Saterdag met sondondergang 
          *  Geen werk gedoen gedurende die Sabbat nie en niemand word toegelaat in vryetyd 

aktiwiteite wat werksverband is nie. 
          *  In die meeste vorme van die Christendom is Sabbat ', dag van rus. 
          *  Godsdienste word gehou vanaf Saterdag middernag tot Sondag middernag 
           *  Die Sewedag Adventiste en Ibandla lamaNazaretha volg die ouer Joodse ideal 

deur die Sabbat op 'n Saterdag te vier 
          *  In die meeste lande insluitend Suid Afrika, verplig wetgewing jou om die Sondag te 

erken 
          *  Bioskope en teaters en "pubs"(kroëe) word nie toegelaat om begryf te word op die 

dag nie 
          *   Die ANC het hierdie beperkinge verslap 
           * Die Islam verbied nie sy volgelinge om nie op 'n Vrydag te werk nie 
          *  'n Moeslim moet ten minste een daaglikse gebed in die Moskee nakom 
          *   Die meeste Moeslims in Suid Afrika wy Vrydag aan godsdienstige sake 
          *  Hindoeïsme het nie 'n gereelde sewedag skedule oor werk en rus nie 
          *  Daar is baie feeste regdeur die jaar wat die volgelinge van die Hindoe-geloof  'n 

gelyke getal dae afgee soos met die Jode en die Christendom 
                                                                                                                                (20) 
                                                                                                                 (50) 
 
VRAAG 4 
 
4.1.   *  Die Christelike geloof het in Suid Afrika 500 jaar gelede aangekom 
        *   Die eerste avonturiers en die sendelinge het dit na Suid-Afrika gebring vanaf  

Europa 
        *   Die eerste setlaars was die Hollanders wat saam met Jan Van Riebeeck in 1652  

gekom het 
        *    Die Hollandse setlaars het het geen ander godsdiens toegelaat nie behalwe viur 'n 

spesifieke denominasie van die Christendom - Die Hollandse Hervormende Kerk 
tot 1778 

        *   In 1806 het die Britte oorgeneem en hulle het die Anglikanisme, Katolieke Kerk,   
Metodiste geloof en ander verskeie Protestantse kerke 

        *   Duitse Setlaars het Lutheranisme ingelei. 
        *   Die sendelinge het die Christelike geloof onder die inheemse afrikane versprei 
        *   Teen die einde van die 19de eeu die Christendom was dan goed gevestig onder  die 

Afrikane 
        *   Afrikane wou hul eie vorm van die Christendom deur hulself ontwikkeld hê 
        *  Hulle het  die Europese leierskap verwerp en hul eie Kerke begin 
        *  Die Afrika Inheemse Kerke het vanaf die 1800s ontwikkel 
        *  Die 2001 sensus syfers toon dat bykans 5 miljoen mense behoort to die Afrika  

Inheemse Kerke 
                                                                                                                              (30) 
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4.2.     Baie godsdienstige gemeenskappe het 'n belangrike rol gespeel in die stryd teen    

rasisme van die Nasionale Party regering en die manier waarop godsdiens 
misbruik was om apartheid te regverdig. 

        *    Vanaf die 1950s het leiers van verskillende geloofs gemeenskappe verenig   
gesaan om te  veg vir regverdigheid, gelykheid en nie-rasisme 

       *    In 1948 het lede van die verskillende gelowe soos Hindoeisme, Jode, Moelims en  
Christene het die Wêreld Konferensie oor Godsdiens en Vrede gevorm (WCRP) 

       *  Die Suid Afrikaanse Raad van Kerke wat in 1968 gevorm /gestig was het 'n belangrike 
rol teen apartheid gespeel 

       *  Die Roep van Islam wat gestig is in 1984 ; die Jode vir geregtig gestig in 1984 het ook 
'n lewensbelangrike rol in die stryd vir vryheid 

       *  Aartsbiskop Desmond Tutu was die uitgespreke kritiek van die apartheids regering 
       *  In 1984 het Desmond Tutu die Nobel Vredes Prys ontvang vir sy rol in die stryd teen 

apartheid en vir aanmoediging vir die betrokkenheid van die godsdienstige 
gemeenskappe om 'n vry en regverdige Suid Afrika daar te  stel.  

                                                                                                                          (20) 
 
                                                                                                         ( 50 ) 
 
                                                                     GROOT TOTAAL   (150 x 2 =) 300 
 


