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* Die seringboom op Rustenburg1
... Daar was ‘n groot opkoms by die vergadering op 10 Januarie 1859 in Pretoria. Die
besprekings was breedvoerig en het lank geduur. Die ontevredenheid kon nie uit die weg
geruim word nie. Aan die end van die verrigtinge het vyftien persone ‘n brief onderteken en
die vergadering meegedeel dat ‘hulle van die aangebode hulp uit Nederland sou gebruik
maak, en dat hulle uit die bestaande kerklike gemeenskap uittree om dan te bestaan “als
Eene Vrije Gereformeerde Kerk overeenkomstig de ‘leer, tucht en dienst der vaderen zoals
die zich te Dordrecht in de jaren 1618/19 hebben geopenbaart in hunne Nationale Sijnode
...”
Die vyftien manne het met ds.Postma beraadslaag dat daar op 10 Februarie 1859 weer ‘n
byeenkoms op Rustenburg gehou sou word waar verdere reëlings getref kon word. Daar is
voor 10 Februarie reeds skriftelik toestemming verleen dat die byeenkoms in die kerkgebou
kon plaasvind, maar om 12-uur daardie dag het ds.Postma berig ontvang dat die gebou nie
meer vir die doel beskikbaar sou wees nie. Ds. Postma het daaroor o.m. geskrywe: “Nu
besluiten wij maar wagens zaam te trekken voor een huis onder de boomen en eene kleine
tent wordt daar opgericht, waarin de ouden van dagen zitten en een tafeltje, waarop ik mijne
papieren heb. … De rondom ons vergaderde menigte in de open lucht was groot, zelfs waren
er onder de schare ook leden van den Uitvoerenden Raad, en andere outoriteiten … ”
Die Gereformeerde Kerk is daardie dag onder die seringboom gestig. Kerkraadslede is
gekies, kinders is gedoop en jong mense het belydenis van hul geloof afgelê. Oor die
driehonderd mense het hulle name as lidmate bekend gemaak. Daar is verder besluit om ‘n
openlike verklaring aan die publiek uit te reik waar o.m. die volgende woorde beklemtoon
sou word: “de Gereformeerde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek erkent de Belijdenis
des Geloofs der Gereformeerde Kerken in Nederland, den Catechismus en de Leerregelen
der Sijnode van Dordrecht gehouden in de jaren 1618/19 als de volledige uitdrukking van
haar geloof.”
Die seringboom waaronder die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika op Rustenburg gestig is,
het reeds die weg van alle hout gegaan, maar die stamstomp staan nog daar. Dit is dor en
droog en het nie meer ‘n boomboodskap nie. Dit staan in Kerkstraat 115 in erf 4 in die
middedorp. Die Gereformeerde Kerk het egter “ ‘innerlik en uiterlik” gegroei, soos dit in ‘n
mate in die Kerkalmanak van 1971 weerspieël word. Daar is 250 kerke (gemeentes) met 26
590 huisgesinne en die getal belydende lidmate is 64 872 en 39 769 dooplidmate, sodat die
totaal op 104 641 te staan kom.2 Die getal predikante is die volgende: 187 in die bediening,
31 geëmeriteerd, 64 afgestorwe en 31 wat ‘n tyd lank in diens was.
Die mens wik maar God beskik.
In Die Kerkblad van 2 Augustus 1972 word bekend gemaak dat die boomstomp ook
verdwyn het. ‘n Boomstomp uit graniet sal nou gekap en op die plek opgerig word.

1

Dr. J.J. van Tonder, Verhale en Foto’s van veertig Boommonumente in Suid-Afrika, 1973, p.38-41.
Die statistiek volgens Almanak 2004 lees as volg: 295 gemeentes, 28590 gesinne, 71969 belydende
lidmate, 21927 dooplidmate, 244 predikante. Dus, 33 jaar gelede was ongeveer 38% van die GKSA
lidmate dooplidmate, teenoor die 23% in 2003.
4
2
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– Rig.2:10,11

REDAKSIEKOLOM
En die volk het die HERE gedien al die dae van Josua en al die dae van
die oudstes wat ná Josua nog in die lewe was, en al die groot werke van
die HERE gesien het wat Hy vir Israel gedoen het. – Rig.2:7
Op 10-12 Februarie 1859, in Rustenburg onder die bekende seringboom,* is die
Gereformeerde Kerke van Suid-Afrika herstig, gebaseer op die godsdienstige
erfenis waarmee die Gereformeerde Kerk in 1652 hier aangekom het, nl. die
Heilige Skrif soos bely in die Drie Formuliere van Enigheid, en kerkordelik gereël
word volgens die Kerkorde van Dordt, 1618/19.
Dit was die vrug van dekadeslange stryd teen die valse leer, diens en tug wat deur
‘n humanisties-verligtingsgees die kerk ingevoer is, en gepaard gegaan het met ‘n
metodistiese mistiek wat die kerk oorweldig het.3 Die stryd onderliggend in die
stryd teen die Gesange, was ‘n stryd teen valse leer, ‘n valse erediens en ‘n valse
kerkreg, ‘n drieling wat altyd gepaardgaan in enige deformasie.
In die woorde van vader Postma, kon die Doppers na die herstigting “ ‘God weer ...
dien volgens sy Woord.’ Gods Woord as die finale gesagsbron, kenbron en
toetssteen vir die kerk in al sy geledinge, leer, kerkregering, liturgie en lewe, mag
nie ‘verlore gaan’nie; inteendeel ‘God se Woord bo alles, volgens artikel 7 van
ons belydenis,’4 moet die heersende beginsel in die Kerk van die Here wees en nie
‘eie goeddunke’nie. Aan die tug van daardie Woord moet die kerk van Christus
hom in leer en lewe onderwerp.”5
Vir baie jare het die HERE groot seëninge vir die GKSA gegee, en kon die GKSA
as ‘n bastion staan in hierdie land om die verbondswoord van God, die evangelie
van Christus, te versprei op alle terreine van lewe en denke. Ook in die groei van
die kerke kon God se hand gesien en ervaar word.6 In die 20ste eeu het dinge
egter geleidelik begin verander, veral aan die einde van die tweede helfte van die
20ste eeu, ook beïnvloed deur die politieke en sosiale omwentelinge in die land.
Die grootste verandering ‘amptelik’het egter in die begin van die 21ste eeu gekom.
En toe ook daardie hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar ’n
ander geslag ná hulle op wat die HERE en ook die werk wat Hy vir Israel
gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat
verkeerd was in die oë van die HERE: hulle het die Baäls gedien ...
3

Wat vandag tot uiting kom in ‘n postmoderne menseregte ‘teologie’ asook die
charismatiese beweging met sy gevoelsgodsdiens.
4
Verwysende na die Nederlandse Geloofsbelydenis.
5
GCP van der Vyfer, Professor Dirk Postma 1818-1890 (Potchefstroom: Pro-Rege Pers),
p.307.
6
Sien voetnota 2
5

Vanuit gereformeerde geledere, word daar in die tydskrif, Waarheid en Dwaling,7
geskryf oor die deformasie in die kerke:
“Die tyd het helaas aangebreek waar daar onbetwisbare bewyse is dat daar binne
een kerkverband met twee uitsluitende teologieë gewerk word”
“Verwerping van die Nuwe Testamentiese gesag propageer reeds ‘n ander
Godsbeeld en ‘n ander ‘teologie’”
“Met die invoering van die 2001-omdigting het die GKSA die eerste keer in die
geskiedenis, bewustelik of onbewustelik, ‘n onderliggende Skrifbeskouing, wat in sy
wese afwyk van die gereformeerde belydenis, formeel aanvaar. Verskillende
sinodebesluite is almal simptome van ‘n dieperliggende probleem wat grotendeels
met Skrifbeskouing verband hou. ... ”
“Die goedkeuring van die 2001-Psalmomdigting is die één grootste, offisiële daad
van deformasie (kerkverval) in die geskiedenis van die GKSA. Die sinode het ‘n
keuse vir sowel ‘n Skrifvreemde Skrifbeskouing as ‘n ongereformeerde
hermeneutiek gemaak.”
“Waar die kerklied van 1814 gelei het tot die herstigting van die Gereformeerde
Kerk in 1859, het die kerklied van 2001 gelei tot die opheffing van die identiteit
van die Gereformeerde Kerke as verbreiders van die calvinistiese geloof.”
In die eerste eeu van die bestaan van die GKSA, was daar –soos in enige
kerkverband- gesonde kerkstryd. Daardie kerkstryd het egter plaasgevind op grond
van ‘n eenstemmige beskouing van die Woord.8 Vandag is daar mense wat in
dieselfde kerkverband sit, wat blyk verskillende beskouings het aangaande God,
die Skrif en die Kerk. Dan moet daar gevra word: Staan ons nog in die voetspore
van ons dopper voorvaders wat leer, diens en tug betref? Is die Woord van God
nog vir ons in alle leer en lewenssake, ‘bo alles’, die heersende beginsel, of het ons
al lankal verval in ‘eie goeddunke’? Ken ons nog ons belydenisskrifte en kerkorde
en tree ons daarvolgens op? In die bogenoemde tydskrif word daar ook bv.
genoem dat “Die sinode het ten spyte van sy eie vorige besluite in dié verband, nie
die afsonderlike omdigtings aan die Woord getoets nie ... Soos met die invoering
van die Gesangboek byna twee eeue gelede (1812/1814) is ook die inhoud van
2001-omdigting, dié keer sowel in die geval van die NG Kerk as die GKSA, nie
deur ‘n sinode getoets nie.”
7

Nov.-Des. uitgawe, 2003.
Let wel: eenstemmige ‘beskouing’, nie dat daar altyd eenstemmige ‘gehoorsaamheid’
daaraan was nie.
8

6
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In hierdie uitgawe van die Esra Verslag word daar op verskillende onderwerpe
ingegaan, wat hierdie en ander vrae aanspreek. Besondere aandag word gevra vir
die artikel van ds. LS Kruger (Psalms vs Skrifberymings), waarin aangetoon word
hoe daar stelselmatig afgewyk is van die leer, diens en tug wat ons ontvang het via
die Sinode van Dordt (1618/19). Die kerkorde-straatgevegte van vandag is niks
nuuts nie. Ds. Kruger toon by implikasie aan dat Sinode 2003 die vrug is van
kerkverval wat reeds met die Sinode van 1939 begin het, toe hierdie Sinode die
Skrifberymings ingevoer het, en boonop op ‘n onkerkregtlike wyse, want:
Die Sinode van Dordrecht 1618/19 het egter nie die beginsel vasgelê dat
die kerksang buite die Psalms om ook geregverdig is nie. ... Met hierdie
onkerkregtelike optrede in die invoering van die Skrifberymings verval
alle gronde vir beswaar teen die onkerkregtelike wyse waarop die
Evangeliese Gesange ingevoer is. ... Op laasgenoemde het die Sinode van
1939 die histories onjuiste antwoord gegee as sou die kerkstryd oor die
kerkgesang slegs gerig gewees het teen die vrye lied en nie die berymde
gedeeltes nie. Dit is histories onjuis omdat baie Gesange wel berymde
Skrifgedeeltes was en dit tog nie deur die Gereformeerde Kerk ná die
afskeiding van 1859 aanvaar is nie. ... Deur die invoering van die
Skrifberymings het die sinode afgewyk van die beginsel van art.69 K.O.
en die uitgesproke beskouing en die historiese lyn van die
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Die kompromis-voorstel van Ds.
Postma, naamlik dat ter wille van kerkeenheid die beswaardes teen die
Gesange wel die Gesange sal sing waarvan die teks in die Bybel is, is die
invoering van die Skrifberymings gesanksioneer. Daarmee het die Sinode
van 1939 en 1942 die reg van die afskeiding van die Geref. Kerk in 1859
in wese herroep. Hoewel dit in 1859 nie net gegaan het om die Gesange
nie, was die Gesange tog die kernpunt waarom alles gedraai het. Die
Gereformeerde Kerk het hom hiermee (in stryd met die besluit van
Dordt) op die standpunt van Gesange geplaas. Daar is nou nie meer ‘n
radikale verskil tussen die Gesange van die Gereformeerde kerk en dié
van die NG Kerk nie. ‘n Besoekende Gereformeerde predikant het dan
ook onlangs in ‘n preek hier in die gemeente Klipriviersberg gesê dat
Gesange geen grond meer is waarom die Kerke nie kan verenig nie. Die
verskil in die kerklied tussen die Gereformeerdes en hulle
Skrifberymings en die ander Afrikaanse kerke is nou nie meer
prinsipieël nie maar slegs gradueel. Die Sinodes van 1939 en 1942 het
met die invoering van die Skrifberymings aan die ander Kerke gesê: Kyk,
ons handhaaf nie meer die standpunt van ons vadere wat hulle in 1859
terwille van die beginsels op die spel, van julle afgeskei het nie!9
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Die vrug van Sinode 1939 is Sinode 2003, met sy verskillende omstrede
leerstellige én kerkregtelike besluite. Terwyl al die aandag gevestig is op die
psalmberymingkwessie, het die die dogmatiese gesang ook sy neus in die deur
gekry.10 Die GKSA het dus al in 1939 sy unieke gereformeerde ‘identiteit’begin
prysgee in die kerkwêreld hier in SA en aan sy historiese ontstaan- en bestaansreg
begin torring.
20

Daarom het die toorn van die HERE teen Israel ontvlam, en Hy het
gesê: Omdat hierdie nasie my verbond wat Ek hulle vaders beveel het,
oortree en na my stem nie luister nie, 21 sal Ek ook verder geeneen van die
nasies wat Josua by sy dood laat oorbly het, voor hulle uit verdrywe nie 22
om Israel deur hulle op die proef te stel, of hulle die weg van die HERE
sal hou deur daarin te wandel soos hulle vaders dit gehou het, of nie.
23
Daarom het die HERE daardie nasies laat oorbly sonder om hulle
dadelik te verdrywe, en hulle nie in die hand van Josua gegee nie. – Rig.2
Ons moet probeer leer uit die geskiedenis. Daarom moet daar in enige reformasie,
nie net (eerstens) na God en die Skrif terugkeer word nie, maar ook na die
kerkgeskiedenis. Die wortels van hedendaagse dwalinge lê in die verlede, toe daar
op vorige kerkvergaderings reeds onskriftuurlike, onkonfessionele en
onkerkregtelike besluite geneem is, waarvan ons tot vandag toe nog die vrug dra.
In hierdie uitgawe word daarom opnuut gekyk na sekere aspekte van die historiese
verloop van die hedendaagse kerkstryd; die noodsaak van kerklike reformasie; die
gesag van, en die vertaling die Skrif; hoe ons die Skrif moet verklaar; Psalms vs
Skrifberymings; die rol van die vrou in die kerk en die ampte; kerkregtelike sake;
die Sondag as Sabbatkwessie asook die heidendom wat nog in die kerk oorgebly
het, nl. Kersfees. Dit word afgesluit met die lesing van Totius oor ‘roeping en
toekoms’, gelewer tydens die 50jarige herdenking van die GKSA, wat vir ons
vandag nog net so ‘n belangrike oproep is om ons roeping en taak te vervul, in die
21ste eeu.
Die hedendaagse kerkstryd moet gesien en verstaan word in die konteks van die
stryd om verskillende Gods-, Skrif- en kerkbeskouings. En, onderliggend aan al
hierdie beskouings, is die groot vraag of ons nog glo en bely dat God Drieenig waarlik absoluut soewerein is:
- soewerein in die verlossing van die mens, of is Hy afhanklik van die mens wat
eers 'ja' moet sê op die Verbond?
- soewerein in die erediens, of het Hy ons eiewillige (af)godsdiensbydraes/offers
nodig?
10

9

Sien ook die artikel van S. Le Cornu in hierdie verband.
7

“U deputate beveel die volgende besluit aan: Die Sinode keur dit goed dat die Belydenis
van die GKSA in die erediens gesing word – bloot getoonset ... Besluit: Goedgekeur”
(Handelinge van Sinode 2003, p.645). Sien ook verder die beswaarskrifte wat téén Art 69
KO by die 2002 Part Sinode Randvaal gedien het.
8
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- soewerein in Sy bevele, of moet Sy Woord vandag aangevul word omdat dit nie
meer genoegsaam is vir die 21ste kerkmens nie?
In die reformasiestryd wat vir ons voorlê, moet ons nie 'n paar gunsteling
'strydvlae' hê nie, maar moet die hele raad van God soos ge-openbaar in die Skrif
(Hand.20:27), ons banier wees waaronder ons bid en werk vir verdere reformasie
deur Sy Woord en Gees, in die kerke wat ons liefhet. Reformasie beteken juis 'ad
fontes', terug na die bronne (veral en sentraal: dié Bron - die Woord van God), al
beteken dit terug en verby sinodes en kerkvergaderings wat ook in sekere aspekte
kon gedwaal het (NGB artikel 7). Die kerk behoort nie aan die volk of land nie,
maar ook nie aan 'n kerkraad, die dominee of een of ander organisasie of beweging
nie. Die kerk is die Kerk van ons HERE Jesus Christus, ons behoort aan Hom,
Hy wat ons beveel het om mekaar te leer om alles te onderhou wat Hy beveel het
(Matt.28:19). Niks meer nie, niks minder nie. En daardie predikant en kerkraad
wat volgens God se bevele in Sy Woord, Christus se gesag bedien (NGB artikel
32), en nie volgens een of ander kultuur of tradisie of magsgroep nie, daar is die
ware kerk van Christus besig (NGB artikel 27-29).
Laat ons bid dat die Here Jesus Christus ons deur Sy Gees sal lei, sodat Sy Woord
alleen, en Sy hele Woord alleen (sola et tota Scriptura) ons Agenda sal wees ... en
nie 'n menslike agenda wat voorafbepaal word deur 'n paar leiers, groeperinge wat
op o.g.v ‘ons goeddunke’die 'wesenlike sake' vs. ‘middelmatige sake’los van God
se Woord probeer bepaal nie, om sodoende by die (post)moderne tydsgees binne
en buite die kerk aan te pas nie.
Mag die HERE ons genadig wees sodat ons die “weg van die HERE sal hou en
daarin (sal) wandel” (Rig.2:22), sodat ons Hom weer kan “vereer (soos) wat Hy in
sy Woord beveel.”11
Die redaksie
November 2003 AD

En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou,
en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. – Matt.16:18

Skrifoordenking: God het gepraat
prof. L Schulze
_________________________________________________________________________
Openingsrede by die Teologiese Skool, Potchefstroom op 27 Februarie 2001. Prof. Schulze
is emeritus-professor in Kerk- en Dogmageskiedenis van die GKSA.
__________________________________________________________________________

Lees: Heb.1:1 - 2:4
Sing: Ps 100 1-4; 86 6; 33 5, 6 ; 95:4-6.
Teks: Heb.1:1-4:
Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die
vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die
Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld
gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy
wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die
reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die
Majesteit in die hoogte, terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die
engele namate Hy ‘n voortrefliker naam geërf het as hulle.
God het gepraat!
Dis uniek, want afgode praat nie omdat hulle nie kan praat nie. Psalm 115 vers 5
teken die magteloosheid van die stom, blinde afgode, en Jesaja spot met hierdie
mensgemaakte houtgedaantes wat die toekoms nie ken nie, kragteloos is en tot as
kan verbrand:
Gee te kenne die dinge wat later sal kom, sodat ons kan weet dat julle gode is
… Kyk, julle is niks, en julle werk is niks; ‘n gruwel is hy wat julle uitkies
(41:23-24).
Hy wat hom besig hou met as, ‘n bedroë hart het hom verlei (44:20).
Hoe raak teken die Skrif nie die afgode nie. Kyk maar na die godsdiens van die
Babiloniërs, Egiptenare, Grieke en Romeine, en dié van die Ooste. Hulle gode is
natuurkragte, wat as persone (gode) voorgestel word. Ten diepste is die natuur in
sy kringloop van sterrevelde, van seisoene, van lewe en dood, die ewige, die
onwrikbare, die blywende – die kosmos is ‘god’, ‘n onpersoonlike krag wat nie kan
praat nie!
Die enigste lewende God is egter ‘n Persoon, en Hy het gepraat. Daarom mag en
moet ons ook praat, maar ons mag niks anders sê as wat Hy gesê het nie. Ons moet
alleenlik sy woord na-sê en uit-sê.

11

Heidelbergse Kategismus, vr. & antw. 96
9

10
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Dit gebeur helaas nie altyd nie. In die Ou Testament lees ons reeds van profete wat
vals profeteer, en so die volk van God verwar en bedrieg het (Jer.5:2,31). Wat ‘n
gruwel is dit om as profeet uit jou eie bedrieglike hart te praat; om in die Naam van
God met jou eie politieke voorkeure en ‘geestelike stokperdjies’te smous.
In die Nuwe Testament ontmoet ons nie die struikelende profeet nie, maar die
teendeel van die profeet – die vals profeet, pseudo-profeet, wat verlei en die wêreld
vir die eindoordeel voorberei.
Om na te sê wat God gesê het, behels ‘n huiweringwekkende verantwoordelikheid,
wat alleen in die pad van gehoorsaamheid nagekom kan word. Om waarlik profeet
te wees beteken om te lees en te leer en te luister na God se stem in sy Woord.
Ons teks sê dat God in die verlede gepraat het en nog heerliker in die hede gepraat
het. Die teenstelling tussen verlede en hede, tussen God se praat toe en nou,
beheers ons teksverse.
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Die Seun is egter nie net hoër as die engele nie maar ook hoër as Moses, want
Moses was maar ‘n dienaar in God se huis, maar die Seun is Hoof oor die huis en
Bouer van die huis (Heb.3:1-6).
Met hierdie drievoudige kontras tussen toe en nou beklemtoon die skrywer dat God
nou met ons finaal (in die laaste dae) en duidelik gepraat het. Heerliker en
helderder kan dit nie. En hierdie spreke deur die Seun is nie meer stuksgewys en
onvolledig soos vroeër toe God met die vaders deur ‘n lang, opeenvolgende ry
profete op baie maniere gepraat het nie. Inteendeel, dit is volledige openbaring van
God se raad en wil.
Hoe bewys die skrywer die heerlikheid en helderheid van God se finale openbaring
deur die Seun? Deur aan te haal wat God vroeër self gesê het. Die grootste deel van
hoofstuk een bevat aanhalings, hoofsaaklik uit die Psalms. Luister maar hoe die
betoog ingelei word:
Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het
Ek U gegenereer? En weer: Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir
My ‘n Seun wees? En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld
inbring, sê Hy: En die engele van God moet Hom aanbid (verse 5 en 6).

Toe – baie keer en op baie maniere;
nou – in hierdie laaste dae.
Toe – met die aartsvaders;
nou – met ons.
Toe – deur die profete (wat Moses en Dawid insluit);
nou – deur die Seun, die Erfgenaam, die Skeppingsmiddelaar wat alles dra, die
uitdrukking van God se eie Wese, wat uitermate verhoog is en ‘n voortrefliker
Naam as die engele ontvang het.
Die res van die eerste hoofstuk teken die Seun se uitnemendheid bo die engele met
aanhalings uit die Ou Testament volgens die Septuagint. Die uiteensetting van die
naamlose skrywer in sy adreslose brief kan daarop dui dat die eerste lesers
Christene uit die Jodedom was. Die Jode het hulle immers daarop beroem dat
hulle die wet ontvang het. Dit was hulle hoogste eer, want die wet is deur
bemiddeling van engele aan Moses gegee. Heerliker kan die bevoorregte posisie
van die Jode nie geteken word nie, want die engele is gedurig omvou deur die
glans van God se heerlikheid en dien Hom as troondraers, soos die
roepingsvisioene van Jesaja en Esegiël vermeld (kyk Jes.6 en Esg.1). Net voor sy
steniging verwyt Stefanus die Jode nog:
… julle wat die wet deur die beskikkinge van engele ontvang het en tog nie
onderhou nie! (Hand. 7: 53).

11

In hierdie twee verse word reeds drie aanhalings uit die Ou Testament gemaak,
naamlik uit Psalm 2 vers 7; uit 2 Samuel 7 vers 14, en dan uit die Griekse vertaling
van Deuteronomium 32 vers 43. In die loop van die hoofstuk kom Psalms 104, 45,
en 102 ter sprake en dan word die betoog afgesluit met Psalm 110 vers 1 (Heb.1:
13):
En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan My regterhand
totdat Ek u vyande gemaak het ‘n voetbank van u voete?
Hierdie verwysings na wat God sê, loop deur die brief tot by hoofstuk 12 vers 26:

Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een
maal laat Ek nie alleen die aarde nie maar ook die hemel bewe (‘n aanhaling
uit Hag.2:6).
As “praat” een kant van die muntstuk is, is “hoor” die ander kant, want God het
met ons gepraat. Daarom moet ons hoor, gehoorsaam en nie parmantig sy woorde
in die wind slaan nie. As Hy bowendien deur die Seun gepraat het, moet ons nog
meer opmerksaam en gehoorsaam wees as die ‘vaders’, die Israeliete van ouds.
Hiertoe word ons aangespoor:
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Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie
miskien wegdrywe nie. Want as die word deur engele gespreek, onwankelbaar
was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang
het, hoe sal ons ontvlug as ons so ‘n groot saligheid verontagsaam wat, nadat
dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor
het(Heb.2:1-3).
Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as hùlle nie ontvlug het
nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee
het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek
(Heb.12:25).
Die laaste gedeelte van hoofstuk 3 (vs7-19) is ‘n magtige waarskuwing om nie
soos die verharde Israeliete te word, wat hulle eie erfenis (Kanaän) nie in besit kon
neem nie. Hulle kon nie in die land ingaan nie omdat hulle ongeloof hulle
verhinder het. Die land is as erfdeel met ‘n eed deur God aan hulle beloof. Tog kry
hulle hul eie erfdeel nie – nie omdat God sy testament verander het nie, maar
eenvoudig omdat hulle dit nie “gevat” het nie. In plaas van die belofte gehoorsaam
hulle eie te maak, gaan hulle en plaas vraagtekens agter God se beloftes. So maak
hulle ongeloof dat hulle lyke in die woestyn bly lê het.
God het gepraat – toé en nóu.
Dit beteken vir ons en ons lewenswyse drie dinge:
Ten eerste: ons mag nooit ‘n wig probeer indryf tussen die Ou en Nuwe
Testament nie. Vanaf Genesis tot openbaring loop die goue draad van God se
woorde. Inderdaad is daar ‘n ontwikkeling, ‘n geskiedenis in die manier waarop
God gepraat het: toe op baie maniere; nou finaal; toe stuksgewys, nou volledig –
soveel as wat ons in hierdie lewe nodig het (NGB art.2). Die verhouding van Ou
tot Nuwe Testament is dié van skaduwee en werklikheid (Hebreërs); van
houtskoolskets en skildery (Calvyn); van die knop en die blom (Augustinus).
Hierdie waarheid lyk so vanselfsprekend, en tog is dit betwis deur die eeue: eers
deur Marcion in die tweede eeu, toe deur die Doperse rigting in die sestiende eeu
(en tot vandag), en ten slotte deur hedendaagse moderne teoloë.
Die wig wat ingedryf word, kan nogal varieer:
die ‘god’van die Ou Testament is ‘n minderwaardige skepper van stof en
anders as die geestelike Vader van Jesus (Marcion);
die doop het niks met die besnydenis te doen en die Nagmaal met die Paasfees
nie (Wederdopers);
die God van die Ou Testament het sy pond vleis geëis (sommige teoloë in
kringe van die Wêreldraad van Kerke in die jare 1960, 1970);

Esra Verslag – Uitgawe 54

die Ou Testament moet streng binne sy eie konteks verklaar word en niks van
die Nuwe Testament mag in die Ou Testament ‘teruggelees’word nie; die
Nuwe Testament is ‘n ander teks in ‘n ander konteks (‘n moderne geleerde).
In elke geval, hoe ook al geformuleer, is die wig dààr, en bly die Hebreërbrief ‘n
steen van aanstoot.
Ten tweede: God het klaar gepraat, finaal, in die laaste dae. Hy praat nie meer
deur ekstra openbaringe en gesigte en profetiese insprake deur die Gees nie.
Hierdie duidelike stelling van ons teksverse word ook betwis.
Dit is betwis deur Montanus en sy twee profetesse wat die bedéling van die
Gees en die spoedige voleinding geproklameer het (tweede eeu).
Eienaardig genoeg duik die Wederdopers, met wie ons reeds in die vorige punt
kennis gemaak het, hier weer op. Van hulle leiers het Luther en Calvyn
uitgekryt omdat laasgenoemdes soos dwase bly vashou aan die “dooie letter”
van die Skrif en die vryheid en lewe, wat die Gees alleen bring, misken.
Terloops moet opgemerk word dat die Bybel nêrens van ‘n “dooie letter” praat
nie, maar wel van ‘n “letter wat doodmaak” (2 Kor. 3: 6), wat sien op die
letters in klip gegrif, naamlik die wet (vs.7).
Voorts glo alle vorme van Christelike sektes en alle skakerings van
charismatiese groepe dat die Gees nog steeds nuwe openbaringe aan hulle laat
toeval. Dat dit nie die Gees van die waarheid (Joh.16: 13) is wat hulle lei nie,
word bewys deur die feit dat hulle telkens weer die ‘datum’van die
wederkoms moet aanpas.
Derdens: dat God gepraat het, verplig ons om “des te meer ag te gee op wat
ons gehoor het” (2: 1). Dit hou ‘n diep respek vir die waarheid van sy Woord in
en belet ons om in gewaande ‘mondigheid’aan die gesag van sy woord te torring
soos baie vandag doen.
Inteendeel, God se finale praat met ons vra ‘n “nuwe gehoorsaamheid”
(Doopformulier) en ‘n vrymoedige omhelsing van sy onwrikbare beloftes (Heb.
10: 19).
Waar die vrymoedigheid begin ontbreek om oor God en sy genade te praat, begin
die gevaarligte flikker, begin daar klein vraagtekentjies agter die waarheid en
wonder van sy beloftes geplaas word. Dis die begin van die pad van ongeloof,
afval en verharding wat in die woestyn met sy bleek gebeentes doodloop (3:17-18).
Dis die gruwelpad van ongehoorsaamheid en van minagting van God. Want kyk,
God het,
omdat Hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte die
onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met ‘n eed gewaarborg (6: 17).
Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie! Amen.
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Stellenbosch 1812 – Rustenburg 1859 – Potch 2003:
Die Stryd rondom die suiwer Psalmboek
prof. V.E. d'Assonville
__________________________________________________________________________
Prof. d’Assonville is ‘n groot kenner op die gebied van die dogmatiek, kerkgeskiedenis en
volksgeskiedenis. Uit sy pen verskyn bekende werke oor die lewe van ds. SJ du Toit, Totius
en oor Bloedrivier. Sy doktorale proefskrif het gehandel oor die invloed van Calvyn se
Institusie op die teologie van John Knox.
__________________________________________________________________________

Stellenbosch, 15 November 1812
'n Pragtige somersdag. Na die winterreëns het die natuur van die Boland in sy volle
tooi uitgebreek. Die skepping juig, maar wat 'n donker dag in die geskiedenis van
die Gereformeerde kerke! Op daardie dag het die kerkraad van Stellenbosch besluit
om 2000 eksemplare van die “Evangeliese Gesangboek” wat in 1805 in Nederland
verskyn het, te bestel, en ook vir die ander Gereformeerde kerke beskikbaar te stel.
Op 6 Desember 1813 juig ds. Fleck van Kaapstad dat die gesangboeke gekom het
en dat die gemeente dit op die tweede Sondag in 1814 sal begin sing.
Met hierdie één enkele daad, die invoering van die Gesangboek in Suid-Afrika,
was dit die grootste ramp wat die Gereformeerde kerke in die 19de eeu in SuidAfrika getref het. Onberekenbaar was die skade wat aangerig is, meedoënloos die
terugslag vir die Gereformeerde Belydenis. Van 1814 af toe sing die gemeentes uit
'n nuwe "liedboek" waarvan daar in die voorwoord staan:
"De gezang die op het hart werken, geven aan haar den voorrang
boven andere deelen der godsdienstoefening".
M.a.w. die gesang geniet die voorrang bo die prediking van God se Woord in die
kerk. En hierdie gesange wat nooit aan die Bybel getoets is nie, nie deur 'n
kerkraad of deur 'n sinode nie, het Sondag na Sondag 'n stroom van valse leringe in
die erediens laat vloei. Die humanisme waardeur die mens se hoë waarde ten koste
van God se eer verheerlik word, het al singende hoogty gevier. Die keuse van die
mens om self vir sy saligheid te kies, is openlik deur 'n mensgemaakte lied ten
koste van die Here se soewereine genade en verkiesing bely. Twee eeue na die
groot sinode van Dordtrecht was die remonstrantisme weer springlewendig in die
erediens. Die ingeskape "goedheid" in elke mens is van jongs af aan die jeug geleer
ten koste van die Heidelbergse Kategismus wat in vraag en antwoord 5 van sy
totale verdorwenheid bely. Oor dekades heen het die gesange, soos wat in die
voorwoord staan, "de aandoeningen onzer zielen in beweging" gebring.

moralistiese sedelesse op die kansels vervang. Daarby het dit nie gebly nie. Op die
voetspoor van die gesange het die piëstiese Sankey-liedere van Amerika gevolg en
aan die kinders is die sg. Kinderharp met sy mensgemaakte liedjies oor die kindjie
"Liewe Jesus" op die Sondagskole geleer. In die 20ste eeu, toe ons land in 'n
puinhoop deur die verwoestende Anglo-Boereoorlog gelaat is, het die "Halleluja"liedere die skole verower en die Heilige Gees se psalm is verder uitgedruk.
Die prys wat deur die Gereformeerde kerke in Suid-Afrika teen die middel van die
19de eeu betaal is, was groot - 'n kerk op 'n pad van totale deformasie wat menslik
gesproke nie meer kon gekeer word nie. In die 20ste eeu was dit 'n "snelle afloop
als der wateren" soos wat die Statebybel in Genesis 49:4 sê dat ons in baie eertydse
gereformeerde kerke skokkende verskynsels sien, o.a. die vrou in die amp, kinders
aan die Heilige Nagmaal, die sogenaamde "Nuwe Hervorming" wat die maagdelike
geboorte van Jesus Christus en sy opstanding verwerp en aan die gesag van Heilige
Skrif geen waarde meer heg nie.
Hierdie dinge het nie eers in die 20ste eeu begin nie, maar die wortels lê in die
19de eeu toe die aanslag teen die Gereformeerde Belydenis met 'n felheid sy
tienduisendes verslaan het. Dit is teen hierdie agtergrond wat daar op die dorp
Rustenburg op 11 Februarie 1859 'n ingrypende ding in die Kerkgeskiedenis in
Suid-Afrika gebeur het.
Rustenburg 11 Februarie 1859
Agter daardie geskiedkundige dag van Rustenburg, lê daar 'n stryd van byna 'n
halwe eeu deur lidmate in verskeie gemeentes wat hulle teen die nuwe
mensgemaakte gesange en baie afwykings verset het. Hierdie beswaardes wat in
leer, diens en tug vir die Gereformeerde Belydenis geywer het, is later met die
skeldnaam “Doppers”getipeer - waarskynlik afkomstig van die woord "domper"
wat die lig van 'n kers uitdoof. Hulle het hul teen die "nuwe lig" van die tydsgees
verset.
Dit is opvallend dat hierdie beswaardes teen die vrysinnigheid (ook liberalisme
genoem) in die kerk, meestal uit die geledere van die pionier-trekboere gekom het.
Trouens, 'n groot deel van die Voortrekkers van die Groot Trek van 1836 af, was
mense wat geweier het om die vrysinnige gesange te sing. Met die donker nag voor
die slag van Bloedrivier het Sarel Cilliers, hulle godsdienstige leier alleen Psalms
in hulle godsdiensoefeninge laat sing.

Hierdie gesange van die 19de eeu met sy "gevoelsaandoeningen" het week na week
die bres vir 'n liberale vrysinnigheid geslaan. In die vorm van die metodisme (wat
deur die invoer van Skotse predikante versterk is), is die egte Skrifprediking, met

Nadat die republieke van die Transvaal en die Oranje Vrystaat teen die helfte van
die 19de tot stand gekom het, het die “Doppers” steeds hulle beginsels in die kerk
gehandhaaf. Die Statebybel met sy verklarende aantekeninge en die drie
Gereformeerde Belydenisskrifte was die hoofbronne waaruit hulle dag vir dag
geestelik gevoed is. Hulle het selfs hulle kinders daaruit geleer lees en skryf.
Daarby was hulle geestelike literatuur vir die Gereformeerde belydenis hoofsaaklik
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uit die bronne van die sg., "Oude schrijvers" van die nadere reformasie soos W.
a'Brakel, Comrie, Hellenbroek en Smytegeld.
In die gemeente van Rustenburg, wat toe in die verband van die Hervormde Kerk
van Transvaal was, die destydse staatskerk, het die smeulende konflik tot 'n
uitbarsting gekom. Niemand anders nie as die lidmaat S.J.P. Kruger, die latere
staatspresident, wat toe alreeds 'n sterk leier was, het in Augustus 1857 namens die
beswaardes die toestemming gekry dat hulle 'n eie predikant binne die staatskerk
mag beroep. Die Volksraad van die Republiek het dit goedgekeur met o.a. die
voorwaarde dat die predikant vry sal wees in "die hou van godsdiens"
ooreenkomstig die waardigheid van sy amp en "die instellinge van Christus".
Hierdie feit en die datum (Augustus 1857) is baie belangrik. Daar was dus reeds 'n
verdeling in die kerk van Rustenburg - twee jaar voordat ds. Dirk Postma op die
toneel gekom het.
Die Algemene Kerkvergadering op 11 Januarie 1859 te Pretoria se besluit oor die
vrysinnige Gesangboek, was die laaste strooi wat die kameel se rug gebreek het.
Toe word besluit dat die kerklike inrigting, soos dit tans bestaan, met sy
Evangeliese Gesange gehandhaaf moet word.
Die Gereformeerdes van Rustenburg het geen keuse meer gehad nie, Hulle
gewetens is deur 'n "hoëre" vergadering gebind. Die geskiedenis het homself
herhaal: Net soos wat die Kerkraad van Stellenbosch besluit het om die
Gesangboek in te voer sonder dat dit aan die Heilige Skrif getoets is; net soos die
Ring van Graaff-Reinet in 1841, en die Kaapse Sinode van 1847 sonder die toets
van die Bybel en die Belydenisskrifte, is die vrye gesange op die lidmate
afgedwing.
Ons ruimte is uiters beperk. Oor die stryd vir die Gereformeerde waarheid by
Rustenburg in 1859, kan 'n dik boek geskryf word. Ons volstaan met hierdie ou
Doppers se verklaring aan die Staatsowerheid. In hierdie dokument vind ons 'n
kernagtige samevatting van hulle belydenis:
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deurgevoer. Alles het begin in die stryd om die Psalmboek te bewaar. Die
deformasie wat reeds op baie ander terreine in die kerk gewoeker het, is oopgevlek.
In leer, diens en tug, was daar weer na baie jare 'n kerk wat gehoorsaam onder die
gesag van God se Woord gebuig het:
- Die preke was volgens God se Woord;
- die erediens was weer volgens God se Woord omdat mensgemaakte
gesange en die mens se idees sonder die Woord, uitgegooi is;
- die sakramente (veral die Nagmaal) is weer volgens God se Woord gevier
soos wat Christus dit ingestel het (art. 29 van die NGB);
- die ampte is weer volgens God se Woord ingestel;
- die onbybelse kerkregering met die hiërargie van meerdere vergaderings
oor die plaaslike gemeentes, is verwerp.
Potchefstroom Januarie 2003
Dieselfde kerk van Rustenburg in 1859 met al die ander kerke wat op die weg van
reformasie daarna oor byna 'n eeu-en-'n half in die GKSA gevolg het, hou in
Januarie 2003 'n sinode.
Dieselfde kerke wat van die 19de eeu af so 'n streng standpunt oor die suiwer
Psalmboek gehandhaaf het, het nou vir hierdie Psalmboek met sy streng beryming
volgens die beginsels van die 16de eeu (Calvyn in Straatsburg 1539) moeg geraak.
Die uiters belangrike beginsel dat die digwerk geheel aan die Hebreeuse teks
gebonde moet wees, is geïgnoreer. Calvyn, Datheen, Marnix en Totius is
verouderd, sê hulle. Die ou Afrikaans praat nie meer die taal van ons tyd nie. Ons
moet 'n nuwe bundel hê, kom wat wil. Ons wil een hê waarin die Christusprofesieë
verwyder is (vgl. die digter se uitsprake in Rapport, 4 November 2001 en Die
Kerkbode, 13 April 2002). Ons wil liewer 'n kort Psalmboek hê waarin ten minste
een-derde van die Bybelse inhoud weggelaat is. Ons verkies 'n Psalmboek wat dit
nie so ernstig met God se Hebreeuse name van Jahwe, Adonai en Elohim neem
nie. "What is in a name?", het Shakespeare gesê. Waarom sou die betekenis van
God se name dan vir ons so belangrik wees? Laat dit die meeste kere maar weg,
verander na eie goeddunke die inhoud, solank dit net rym en ons mooi gedigte het.
Gooi weg die sleutelwoorde van die Nederlandse Geloofsbelydenis, die
Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls, nl. goedertierenheid,
geregtigheid en barmhartigheid, verbondsterme uit die Heilige Skrif.

1. Die Gereformeerde Kerk Rustenburg kom geheel en al met die Gereformeerde
kerke in die Sinode van Dordtrecht 1618/19 in leer, diens en tug ooreen.
2. Hulle gaan vir die kerkregering terug na die Dordtse Kerkorde.
3. Hulle verlang om van die "Hoog edele Regering" grondwetlike beskerming te
ontvang.
4. Hulle vra ook nederig, dat as die staat voordele vir die godsdiens in die land gee,
hulle ook daarin sal deel en beloof om "gehoorsame onderdane" van die staat te
wees.

En toe het dit gebeur. Die teerling is weer eens vir die Gereformeerde kerke
gewerp. Die beslissing is weer eens geneem. 'n Nuwe Psalmomdigting wat die
Gereformeerde inspirasieleer en daardeur die Skrifgesag van artikels 3 tot 7 van die
Nederlandse Geloofsbelydenis verwerp, is deur 'n Gereformeerde sinode
goedgekeur.

Op 11 Februarie 1859 is die teerling gewerp. Die beslissing is geneem. 'n
Reformasie terug na die Heilige Skrif en die Gereformeerde Belydenis is

Ja, wat het Potchefstroom 2003 met Stellenbosch 1812 te doen? Baie! Heel
eenvoudig: Die kerkraad van Stellenbosch het op 15 November 1812 besluit om 'n
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vrysinnige Gesangboek in te voer; die sinode van Potchefstroom het in Januarie
2003 besluit om 'n vrysinnige Psalmboek in te voer. Die stryd vir die waarheid het
net skerper en hewiger geword. Die Gesangboek van die 19de eeu het nooit
gepretendeer om berymings van die Bybel te wees nie, maar die nuwe Psalmboek
se mense hou vol: Dit is die Bybel se psalms wat "omgedig" is. En hoe gaan 'n
mens bewys dat die nuwe psalms nie die oorspronklike teks van die Bybel vertolk
nie? Vir die dominees wat Hebreeus ken, is dit eintlik maklik: Neem jou Hebreeuse
psalm en vergelyk dit vers vir vers met die betrokke een in die Omdigting 2001.
Vir ons ander wat nie Hebreeus ken nie, is dit ook maklik: Neem die 1933/53
Afrikaanse Bybelvertaling of enige ander goeie vertaling in Engels (bv. die King
James Version of die New International Version) of 'n goeie Duitse vertaling.
Neem enige psalm uit hierdie Bybel en lê dit langs die betrokke psalm van die
nuwe omdigting. Vergelyk dit ook vers vir vers en jy sal baie gou agterkom wat
gebeur het.
Dit is ewe-eens skrikwekkend erg as ons agterkom dat dominees en professore van
die GKSA in hulle adviese aan die nuwe digter van die 2001-Psalmboek met 'n
vals, onbybelse teologie gewerk het. Die Deputate vir hierdie "omdigting" skryf
offisieël die volgende: "Die kommissies het besluit om die grondteks te volg deur
die Psalms te verstaan soos die eerste hoorders dit sou verstaan het" (vgl. die
Agenda, Sinode 2003, p. 280). In hierdie woorde van die GKSA se deputate, nl.
om "die Psalms te verstaan soos die eerste hoorders dit sou verstaan het",
ontmasker hulle self die dwaalteologie wat hulle aanhang. Dit is die moderne
"gemeenteteologie" wat Jesus Christus se eie woorde in Luk. 24:44) dat die hele
Ou Testament waaronder die psalms oor Hom geskrywe het, verwerp. (Lukas
24:44: "Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was,
dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die
psalms, vervul moet word"). Ons het hier met die valse sogenaamde "sosiohistoriese metode" te doen wat die ontstaan van die Skrif bloot as 'n interpretasie
('n eie vertolking) van die eerste Christene destyds verklaar. Dan verstaan ons op
ons beurt die Deputate se metode van Psalmberyming "om dit soos die eerste
hoorders dit sou verstaan het" weer te gee.
Waar kom hierdie teoloë daaraan dat "die eerste hoorders" die Woord van God
"anders" verstaan het, as wat die Gereformeerde Belydenis dit verstaan? - psalms
sonder Christus! 'n Nuwe Psalmboek? Nee, 'n nuwe mensgemaakte gesangboek nie
volgens die Heilige Skrif nie, maar na aanleiding van die psalms, deurdrenk met 'n
vals teologie wat die Skrifgesag volgens artikel 3 tot 7 van die Nederlandse
Geloofsbelydenis verwerp het en 'n streep deur artikel 69 van die Dordtse Kerkorde
(alleen Psalms en Skrifberymings) getrek het.
Dit is waarvoor die sinode van 2003 vir ons nageslagte gekies het.
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Die noodsaaklikheid om die kerk te reformeer
Johannes Calvyn
__________________________________________________________________________
Deur Alwyn Bezuidenhout vertaal en verwerk uit ‘The Necessity of Reforming the Church’,
verkrygbaar van die webblad: www.swrb.com Hierdie geskrif het die eerste maal verskyn
in 1543, as begronding van die Protestantse Reformasie teenoor die dwalinge van Rome.
Wanneer die geskrif gelees word, is dit opmerklik hoe daardie dwalinge vandag weer
lewendig is, selfs in kerke van gereformeerde belydenis. Hieronder verskyn ‘n gedeelte uit
hierdie werk. Alwyn is ouderling van die Gereformeerde Kerk Stilfontein en is tans besig
met sy M-studie in Pastorale Teologie aan die PU vir CHO.
__________________________________________________________________________

Inleiding
Die vraag is nie of die Kerk ly as gevolg van ‘n menigte besmettings nie (dit word
deur almal wat matig oordeel erken), maar of hierdie besmettinge van die tipe is
wat ‘n spoedeisende behandeling verg en of dit kan wag op ’n stadig deurwerkende
kuur. Ons word beskuldig van oorhaastige en goddelose innovasie, omdat ons dit
durf waag om enige verandering voor te stel ten opsigte van die stand van die
Kerk. So asof dit gedoen word sonder rede of onduidelikheid. Ek hoor daar is
mense wat, selfs in hierdie geval, nie huiwer om ons te veroordeel nie; hulle is van
mening dat ons reg is om aanpassings te begeer maar nie ‘n reg het om te probeer
nie. Al wat ek van sulke persone op hierdie stadium vra, is of hulle net vir die
huidige (vir ‘n kort rukkie) hul oordeel sal terughou totdat ek deur middel van feite
bewys het dat ons nie voortydig opgetree het nie, dat ons nie iets oorhaastig
probeer het nie. Dat ons niks gedoen het voordat ons daartoe gedring is deur die
hoogste noodsaaklikheid nie. Ten einde my punt te kan bewys, is dit nodig om
aandag te gee aan die sake onder dispuut.
Ons handhaaf dan, dat vanaf die begin - toe God Luther en ander wat die lig van
ons weg tot saligheid gedra het, en wie, deur hul bediening, die fondament en
opbou van ons Kerke – daardie hoofpunte van ons leer waarin die waarheid van
ons geloof, dit wat die suiwer en wettige aanbidding van God bevat en dit waarin
die mens se verlossing bevat word, grootliks in onbruik verval het. Ons handhaaf
dat die gebruik van die sakramente op baie maniere verontreinig en besoedel is.
Ons handhaaf dat die regering van die Kerk omgeskakel is in ‘n onteerende en
onhoubare tirannie. Maar, miskien is hierdie afwykings vir sommige nie genoeg
rede voordat dit nie beter toegelig is nie. Daarom sal ek dit nou doen, nie sover die
onderwerp dit vereis nie, maar sover dit vir my moontlik is. Ek wil nie hier al ons
geskille bespreek nie, dit sal te lang bespreking verg en hierdie is nie die plek
daarvoor nie. Ek wens slegs om aan te toon hoe geregverdig en nodig die redes
was wat ons gedring het om die veranderings te maak wat ons gemaak het- dit
waarvoor ons blameer word. Ten einde om dit te doen, is dit nodig om die
volgende drie punte op te neem:
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Eerstens, moet ek die euwels opnoem wat ons gedwing het om regstellings te
soek. Tweedens, moet ek aantoon dat die spesifieke regstellings wat ons
Hervormers ingestel het, gepas en heilsaam was.
Derdens, moet ek dit duidelik maak dat ons nie die vryheid gehad het om langer te
wag voordat ons optree nie, aangesien die saak spoedeisend was.
Die euwels wat ons gedwing het om oplossings te soek
Die eerste punt, waarna ek slegs as inleiding vir die ander twee punte verwys, sal
ek poog om net kortliks toe te lig. Op die ernstige klag van onheiligende
vermetelheid en opstoking, gegrond op die bewering dat ons onbehoorlik en met
onmatige oorhaastigheid ‘n amp opge-eis het wat nie aan ons behoort nie, sal ek
meer tyd spandeer.
As gevra word waar die Christelike geloof dan hoofsaaklik vir ons op rus en wat
deur ons as waarheid voorgehou word, sal gevind word dat die volgende twee nie
net die primêre plek inneem nie, maar al die ander dele omvat en gevolglik die
hele wese van die Christendom. Dit is in die eerste plek ‘n ware kennis van die
wyse waarop God behoorlik aanbid/gedien moet word. Tweedens, die bron van
ons saligheid. Wanneer hierdie twee buite rekening gelaat word, alhoewel ons mag
spog in die naam Christene, is ons belydenis leeg en tevergeefs. Na hierdie volg
die sakramente en die regering van die kerk, wat, ingestel is vir die bewaring van
hierdie vertakkings van die leer, en behoort nie vir enige ander doel aangewend te
word nie, en meer nog,die enigste wyse waarop bepaal kan word of dit suiwer en
behoorlik bedien word of nie, is om hulle te toets. Indien iemand begerig is vir ‘n
duideliker en meer bekende illustrasie, sal ek sê, dat die regering in die kerk, die
pastorale amp en al die ander ordelike sake, die liggaam verteenwoordig, terwyl
die leer wat die behoorlike aanbidding van God reguleer en wat die gronde aanwys
waarop die mens sy gewete moet laat rus vir sy hoop op saligheid, is die siel wat
die liggaam opwek, dit lewendig en aktief maak en dit in kort nie ‘n dooie
onbruikbare karkas maak nie.
Met dit wat ek tot dusver gesê het, is daar geen twis onder die vromes of tussen
manne met behoorlik gesonde verstand nie.
Laat ons nou sien wat bedoel word met behoorlike aanbidding van God. Die
fondament is om Hom te bely as die enigste bron van alle reinheid, geregtigheid,
heiligheid, wysheid, waarheid mag, goedheid, barmhartigheid, genade, lewe en
saligheid en in ooreenstemming hiermee aan Hom toe te skryf die heerlikheid van
alles wat goed is. Om in alles Hom alleen te soek en in elke nood jou toevlug by
Hom te soek. Hieruit vloei voort, gebed, lof en dankbetuiging- dit is erkenning van
die heerlikheid wat ons aan Hom toeskryf. Hierdie is daardie ware heiligmaking
van sy Naam wat Hy van ons bo enigiets anders vereis. Hierin is verenig die
aanbidding waardeur ons ontsag vir sy grootheid en voortreflikheid betoon en
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hierdie seremonies is dienstig, as hulp en instrumente, sodat, in die uitvoering van
goddelike aanbidding, die liggaam tesame met die siel geoefen word.
Hierop volg selfvernedering wanneer, in versaking van die wêreld en die vlees, ons
verander word in die vernuwing van ons denke en ons nie langer vir onsself leef
nie maar ons onderwerp om regeer en gedryf te word deur Hom. Deur hierdie
selfvernedering word ons geleer om gehoorsaam en toegewyd ons te onderwerp
aan sy wil, sodat sy vrees in ons harte heers en al ons handelinge regeer.
Dat in hierdie dinge die ware en opregte aanbidding bestaan wat God goedkeur, en
waarin alleen Hy behae het, leer die Heilige Gees in die hele Skrif ons, en is die
duidelike voorskrif van vroomheid. Daar was nog nooit enige ander wyse van
aanbidding nie, die enigste verskil is: in die vorige bedeling was dit toegedraai in
figure. Dit is die bedoeling van die Verlosser se woorde in Johannes 4:23: “Maar
daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in Gees en
waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.”
Hierdeur bedoel Hy nie dat die Vaders God nie op ‘n geestelike wyse gedien het
nie, maar slegs om ‘n onderskeid aan te dui in die uiterlike vorm: dit is, dat terwyl
hulle die Gees voorafgeskadu in figure gehad het, ons dit in eenvoud het. Dit is
nog altyd ‘n erkende feit gewees dat God, wat Gees is, aanbid moet word in Gees
en waarheid.
Meer nog, die reël wat onderskei tussen suiwer en besoedelde aanbidding is van
universele toepassing om ons te verhinder om ‘n wyse wat vir onsself goed voel
aan te kweek, maar eerder te kyk na die bevele van Hom wat alleen toekom om
voor te skryf. Daarom, as ons wil dat Hy ons aanbidding moet goedkeur, moet
hierdie reël, wat Hy oral met die uiterste strengheid toepas, versigtig nagekom
word.
Daar is ‘n tweevoudige rede waarom die HERE, eiewillige aanbidding verbied en
verwerp en van ons algehele gehoorsaamheid aan sy stem alleen vereis. Eerstens,
dit verleen erkenning aan sy gesag sodat ons nie ons eie plesier najaag nie maar
totaal afhanklik is van sy oppermag. Tweedens, ons dwaasheid is van so aard, dat,
wanneer ons aan ons vryheid oorgelaat word, al waartoe ons in staat is, is om te
dwaal. Wanneer ons eers van die regte weg afgedwaal het, is daar geen einde aan
ons omswerwinge nie totdat ons begrawe is onder ‘n hoop bygelowe.
Daarom ten regte, lê die HERE ons streng op wat sy wil vir ons is om te doen en
meteens alles verwerp wat die mens bedink wat strydig is met sy bevele, ten einde
sy vol reg van heerskappy te laat geld. Regtens stel hy ook duidelike perke sodat
ons nie, deur perverse wyses van aanbidding te ontwikkel, sy toorn teen ons
ontlont nie.
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Ek weet hoe moeilik dit is om die wêreld te oortuig dat God enige vorm van
aanbidding verwerp wat Hy nie uitdruklik beveel het nie.12 Die
teenoorgestelde opvatting wat hulle aankleef, wat in hul murg en been sit, is dat
wat hulle ookal doen, word deur hulself bekragtig, op die voorwaarde dat dit die
een of ander voorkoms het dat dit tot eer van God is. Maar aangesien God enigiets
wat ons ookal in ons “ywer” in aanbidding onderneem nie net as vrugteloos nie
maar selfs as verfoeilik beskou wat nie deur Hom beveel is nie, wat bereik ons met
hierdie eiesinnige optrede? Die woorde van God is duidelik en verstaanbaar: “het
die HERE behae in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem
van die HERE?”(1 Samuel 15:22 e.v.). Jesus self sê: “maar tevergeefs vereer hulle
my deur leringe te leer wat die gebooie van mense is.” Loutere eiewilligheid is
waardeloos.
Calvyn gaan dan voort en stel dit aan die Koning - met die gepaste eerbied. Dat hy
duidelik sal aantoon dat die wyse waarop goddelike aanbidding saamgeflans word
teenstrydig met die Woord van God is. Alhoewel hulle (die Roomse kerk) die
HERE met lippetaal erken, beroof hulle Hom van die helfte van sy heerlikheid.
Volgens hulle gaan Calvyn hulle se besware oor middelmatige sake. 13
Die Roomse kerk stel heiliges aan asof hulle kollegas van die Almagtige God is.
Die heiliges doen die werk van God asof Hy van hul hulp afhanklik is. Die
Roomse kerk het ‘n spreuk dat: “God slegs deur die apostels- waarvan die Roomse
priesters direkte afstammelinge is- geken kan word.” Hierdie spreuk verhoog die
apostels en verlaag Christus. Die gevolg van hierdie perversiteit is dat die
mensdom die “fontein van die lewende water verlaat om vir hulle reënbakke uit te
kap wat geen water hou nie.” Jeremia 2:13. Hulle gee voor dat hulle hul saligheid
in God soek terwyl hulle dit nie doen nie.
Calvyn stel dit duidelik dat daar bewyse is dat hul gebede korrup is, dit word tot ‘n
groot mate verdraai. Gebed is ‘n toets wat ware aanbidding aan God in heerlikheid
betoon. Die Roomse kerk dra hierdie heerlikheid wat God toekom op aan
skepsele. Ware gebed is meer as blote smeking. Die bidder moet verseker wees
dat God die enigste is waartoe hy sy toevlug kan neem omdat Hy almagtig is en
omdat Hy Hom daartoe verbind het. Dit kan slegs geskied wanneer die bidder
ontsag het vir God en gehoorsaam is aan sy bevele. Die sekerheid is in die belofte
van God dat Hy sal reageer. Hierdie opdragte/beloftes laat geen ruimte vir dooies
of ander skepsele om as middelaars op te tree nie.
12

Sien Heidelbergse Kategismus, So.35, v&a 96.
Met verwysing na die stryd in die GKSA aangaande Skrifbeskouing en die
Cloeteomdigting, skryf Dr. VE d’Assonville, jnr. in die Nov/Des. 2003 uitgawe van die
Waarheid en Dwaling maandblad: “Sodra ‘n mens eksegeties of teologies vasdraai, word na
die oplossing gegryp om ‘n saak as ‘middelmatig’te verklaar, ongeag die vraag of dit van
God se kant af middelmatig is (vergelyk R Schlenzka, 1995).
13
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Wat is die belofte wat gegrond is in die bemiddeling van Christus? Die Roomse
ignoreer Jesus Christus en wend hulle tot sg. “heiliges” of gunsteling
beskermlinge. Christus die enigste ware middelaar verdwyn in die skare (indien
Hy wel in ag geneem word). Die aard van die ware gebed is om nie te twyfel en
ook nie wantrouig te wees nie. Omdat die wêreld nie die mag van God se
uitnodiging ken nie, is hul gebede vol twyfel en wantroue. God se belofte staan
vas dat Hy ons gebede sal verhoor as dit in die Naam van Sy Seun Jesus Christus
is. Daar is ook nie minder korrupsie in die uitdrukking van dankbaarheid nie.
Hiervan getuig die publieke gesange wat gesing word. Hierin word die heiliges
geloof asof hulle kollegas van God is.
Wat sal ons sê van lofprysing? Betoon mense nie aan beelde en afbeeldings
dieselfde ontsag as wat hulle vir God betoon nie? Is daar ‘n verskil tussen hierdie
malligheid en die optrede van die heiden? Dieselfde afskuwelikheid word bedryf
deur die heidene wat hulle goddeloosheid wil verdoesel. Dit is ‘n feit dat heiliges of eerder hul beendere, klere, skoene en afbeeldings- aanbid word in die plek van
God.
‘n Subtiele redetwister sal die beswaar opper dat daar verskillende vlakke van
aanbidding is. Dit is die eer van dulia [eerbetoning], soos hulle dit noem aan die
heiliges betoon word en latria[bidding] vir God voorbehou word. Dit het daartoe
gelei dat Maria hoër geag word as die ander. Die wêreld is vol van sulke afgodery
wat nie minder walglik is nie.
Op hierdie stadium toon Calvyn aan, dat hy nou slegs oorsigtelik hiermee handel
en dat hy later in meer besonderhede daarop sal ingaan. Hy bepaal hom nou by die
seremonies, wat, alhoewel hulle gewigtige getuienis moet wees van goddelike
aanbidding, eerder ‘n uittarting van God is, ‘n nuwe Judaïsme, as plaasvervanger
vir dit wat God uitdruklik afgeskaf het, is weer ingestel deur middel van vele
beuselagtighede, uitspattighede wat versamel is uit verskeie hoeke. Dit vermeng
onsuiwer rites wat oorgeneem is van die heidene en meer gepas is by ‘n teater
optrede as by die waardigheid van ‘n erediens. Die eerste euwel hier is dat ‘n
ontsaglike hoeveelheid seremonies, wat God deur sy almag opgehef het, weer
herleef het. Die volgende euwel is dat alhoewel seremonies ‘n lewende beoefening
van vroomheid behoort te wees, die mense hulle tevergeefs besig hou met
vermaaksugtighede van leer en waarde. By verre die dodelikste euwel is dat die
mens met hierdie mensgemaakte seremonies God uittart maar onder die waan
verkeer dat hulle God vereer.
Ten opsigte van selfvernedering, waarop wedergeboorte berus, is die hele leer
uitgewis uit die gedagtes van die mens, of dan ten minste gedeeltelik. Dit is nog
net aan ‘n klein groepie bekend en by hulle ook maar skraps. Die geestelike
opoffering wat God vereis is om die ou mens af te sterf en in denke vernuwe te
word. Dit gebeur soms dat die predikers iets daaroor mompel, maar hulleself het
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geen idee wat dit beteken nie. Hulle oponeer ons hewig omdat ons hierdie
vertakking van goddelike aanbidding wil herstel. As hulle op enige stadium iets
van bekering noem, is dit maar in die verbygaan - asof hulle dit verag. Die fokus is
op die eksterne funksies van die liggaam wat volgens Paulus nie veel van veel
waarde is nie: “wat, alhoewel dit ‘n skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdiens
en nederigheid en gestrengheid van die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot
versadiging van die vlees.(Kolossense 2:23). Wat hierdie verkeerdheid des te meer
onuithoudbaar maak is dat hierdie gemeenplasigheid verkeerdelik die skadu vir die
werklikheid najaag en, met verontagsaming van ware bekering, al hulle aandag wy
aan onthouding, nagwake en ander dinge wat Paulus as van geen waarde ag nie.

sondaar, gestroop van enige pretensie van enige goed uit homself, hom nie domastrant verhard teen die oordeel van God nie, maar bewend en angstig in doodsangs
kerm en smag na verligting. Van hieruit gaan hy oor na die tweede fase.

Die Woord van God is die toets wat onderskei tussen ware aanbidding en dit wat
vals en bedorwe is. Daarom kan ons sê dat aanbidding vandag niks anders as
korrup is nie, omdat die mens oor die algemeen geen ag gee op dit wat God beveel
het of goedkeur sodat hulle Hom kan behaag nie. Hulle eien hulself die reg toe om
maniere te ontwikkel waarmee hulle Hom eiewillig wil aanbid. Hulle dring hierdie
eiewillige foefies aan Hom op as plaasvervangers vir gehoorsaamheid. Ten einde
aan te toon dat hy nie oordryf nie, toets Calvyn dit wat die Roomse doen wanneer
hulle van mening is dat hulle God aanbid. Hy aanvaar dat slegs ‘n tiende nie die
vrug is van hul eiewilligheid nie. God veroordeel, verafsku alle fiktiewe
aanbidding en Hy gebruik sy woord as ‘n instrument om dit in toom te hou.
Wanneer ons hierdie juk afgooi, wandel ons voort agter ons eie skeppings en bied
ons Hom ‘n menslike skepping van aanbidding aan wat, alhoewel dit vir ons baie
genot verskaf, in sy oë ‘n verwaande beuselagtigheid is.
Die voorstaanders van menslike tradisies hou dit voor as spoggerig en Paulus erken
dat dit ‘n skyn van wysheid het, maar God vereis gehoorsaamheid bo offers, dit
behoort genoeg te wees vir die verwerping van enige eiewillige vorm van
aanbidding wat nie gesanksioneer is deur ‘n bevel van God nie.
Die kennis van die bron waarvan ons ons saligheid verkry
Calvyn begin nou by die tweede deel van wat hy beskou as ‘n beginsel vir die
Christelike leer: die kennis van die bron waarvan ons ons saligheid verkry. Die
kennis vir ons saligheid behels drie fases: eerstens, begin dit met ‘n besef van jou
persoonlike ellendigheid wat jou vervul met wanhopigheid asof jy geestelik dood
is. Hierdie effek word verkry wanneer die oorgeërfde verdorwenheid van ons aard
aan ons voorgehou word as die bron van alle kwaad – ‘n wantroue wat ons in
rebellie teen God bring: trots, gierigheid, wellus en alle vorme van vleeslikheid.
Dit maak ons afkerig aan eerlikheid en geregtigheid. Dit hou jou gevange onder
die juk van die sonde en wanneer jy blootgestel word aan jou eie sondige aard,
oorbluf deur jou walglikheid, gedwing om ontevrede met jouself te wees en alles
wat jy is tot minder as niks te reken. Aan die ander kant raak jou gewete bewus
van die vloek van God wat tot die ewige dood lei, dit leer jou om te bewe vir sy
Goddelike toorn. Dit is dan die eerste fase op die weg na saligheid. Wanneer die
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Opgewek deur die kennis van Christus, begin om weer asem te haal. Iemand wat
so aangeraak is, kan nie anders as om hom tot Jesus Christus te bekeer nie, sodat jy
deur sy bemiddeling bevry kan word van jou ellende. Die enigste mens wat so
getref kan word, is die mens wat die omvang van sy krag ken. Dit is om Hom te
bely as die enigste Priester wat ons versoen met die Vader en sy dood is die enigste
offer waardeur ons sondes afgewas word. Dit is alles genade wat betoon word
deur God in Jesus Christus waarby hulle beide betrokke is.
Hierop volg die derde, wanneer jy opgevoed is in die vrug van sy sterwe en
opstanding dan vind jy rus in ‘n ferm en vaste selfvertroue, jy weet met sekerheid
dat jy aan Jesus Christus behoort, dat jy in Hom geregtigheid en lewe het.
Hierdie leer is egter besoedel. As gevolg van die erfsonde het baie vrae ontstaan
onder geleerdes. Hulle doen alles binne hul vermoë om hierdie terminale siekte af
te maak. In hul besprekings maak hulle dit af as slegs oormatige liggaamlike luste
en begeertes. Uit sulke blinde ydelheid, vloei ongeloof en bygeloof voort,
inwendige onvermoë van die siel, trots, ambisie hardkoppigheid en ander geheime
bronne van boosheid waarvan hulle nie ‘n woord rep nie.
Die eredienste is ook nie in die minste meer suiwer nie. Betreffende die vryheid
van die menslike wil – soos gepreek voordat Luther en ander na vore getree het,
vul dit die mens met ‘n oorweldigende opinie van hul eie goedheid, swel hulle in
hul ydelheid en laat dit geen ruimte vir die bystand van die Heilige Gees en genade
nie.
Maar waaroor hieroor tob? Daar is geen punt waarteen met meer ywer in opstand
gekom word, nie een wat meer entoesiasme aangeval word nie as die van die
regverdigmaking. Verkry ons dit deur geloof of werke? Vir geen oomblik word
ons toegelaat om alle eer te gee vir ons geregtigheid nie, tensy hulle werke ook
erkenning kry nie. Die dispuut gaan nie daaroor of die regverdige goeie dade moet
doen of nie, of dat God goeie dade beloon of nie maar of dit ons regverdig maak in
die oë van God. Verkry ons daardeur die ewige lewe, dien dit as kompensasie vir
ons sondeskuld, neem dit ons sondeskuld weg, is dit enige gronde vir ons
saligheid?
Ons verwerp die dwaling van mense wat meer waarde heg aan hul eie werke as aan
die van Christus, as ‘n wyse waardeur ons ons met God kan versoen, om sy guns te
verdien, of as ‘n wyse waardeur ons die ewige lewe kan beërwe. In kort: as ‘n
wyse waardeur ons geregverdig kan word in sy oë. Eerstens, tooi hulle hulself met
die meriete van werke, asof God hulle iets verskuldig is. Trots soos hierdie, is
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deurdrenk van die bose poel van die dood. Daar kan gesê word dat ek oordryf op
hierdie punt, maar geen mens kan dit ontken dat dit banaal is van skole en kerke
om te leer dat deur werke ons die guns van God kan verdien, deur werke die ewige
lewe kan verdien. Dat enige hoop op saligheid berus op goeie dade is
voorbarigheid; dat ons versoen kan raak met God deur die doen van goeie dade en
nie kwytgeskeld word deur genade alleen nie; dat goeie werke meriete het; dat ons
saligheid aan ons gegee word deur die soenverdienste van Christus alleen; dat ons
met God versoen kan word deur middel van vry vergiffenis danksy dit wat Christus
gedoen het nie.
Dat die mens, in terme van die wet, so gou as hulle die genade van God verbeur,
met Hom versoen kan raak, nie deur middel van die vrye vergiffenis nie, maar deur
wat hulle noem “werke van regverdiging” wat die werk van Christus aanvul sowel
as die werke van martelare op voorwaarde dat die sondaar verdien om bygestaan te
word. Dit is duidelik dat, voordat Luther aan die wêreld bekend geword het, alle
mense gefassineer is deur hierdie leer. Selfs vandag word hierdie afdeling van ons
leer die felste aangeval.
In die laaste plek was daar nog ‘n mees verderflike dwaling, wat nie net die denke
van mense besig gehou het nie, maar wat beskou is as een van die beginsels van
geloof dat gelowiges onseker moet wees oor die feit dat hulle die guns van God
het. Deur hierdie dwaling van die Duiwel, is die voordeel van dit wat Christus
bekom het vernietig en die saligheid van die mens omvergewerp. Want soos
Paulus verklaar, geloof is slegs Christelike geloof as dit ons harte met selfvertroue
vul en ons met vrymoedigheid voor God laat verskyn. (Rom.5:2). Op geen ander
manier kan sy leer beskou word by ‘n ander gedeelte as “dat ons die Gees van
aanneming ontvang het, waardeur ons uitroep Abba, Vader”(Rom.8:15).
Maar wat is die uitwerking van daardie huiwering wat ons vyande vereis van hulle
dissipels, behalwe om enige vertroue in die beloftes van God te vernietig? Paulus
redeneer dat “want as hulle wat uit die wet is, erfgename is, dan het die geloof
waardeloos geword en die belofte tot niet geraak.” Waarom so? Net omdat die wet
die mens in vertwyfeling hou en hom nie toelaat om ‘n versekerde vertroue te
handhaaf nie. Maar hulle aan die anderkant, droom van ‘n geloof wat die mens
uitsluit van daardie vertroue wat Paulus vereis en werp hulle terug op gissings om
soos ‘n riet deur die wind gewaai te word. Dit is ook nie ‘n verassing dat
aangesien hulle eers hul saligheid gevestig het op hul eie meriete deur werke, hulle
verder verval in absurditeit want, wat kan die mens in sy dade vind behalwe gronde
vir vertwyfeling en uiteindelik wanhoop. Ons sien dus: dwaling wat tot verdere
dwaling lei.
Hier magtige Heerser en mees vermaarde Prins, is dit nodig om u in herinnering te
roep wat voorheen genoem is: dat, die veiligheid van die Kerk afhanklik is van
hierdie leer soos die mens se lewe afhanklik is van sy siel. As die suiwerheid van
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hierdie leer op enige wyse verswak word, dan is die Kerk ‘n noodlottige wond
toegedien en daarom, wanneer ek aangetoon het dat dit vir die grootste gedeelte
uitgewis is, dit dieselfde sal wees as wanneer ek aangetoon het dat die kerk tot die
rand van die afgrond gelei is.
Ek kom nou by die dinge wat ek gekoppel het aan die liggaam: dit is, regering en
bediening van die sakramente, waarvan, indien die leer ondergrawe word, die krag
en dienlikheid verlore is alhoewel die sigbare uitvoering foutloos mag wees. Wat
dan as daar geen inwendige of uiterlike suiwerheid in is nie? Dit is nie moeilik om
hierdie feit aan te toon nie.
Eerstens, met betrekking tot die sakramente, seremonies wat deur mense daargestel
is, is op dieselfde vlak geplaas word as die geheimenisse wat Christus ingestel het.
Sewe sakramente word bedien sonder onderskeiding, tog het Christus slegs twee
ingestel. Die ander berus op bloot menslike gesag tog word dit ‘n aanhangsel van
God se genade so asof Christus daarin teenwoordig is. Wat meer is, die twee wat
Christus wel ingestel het, is ek bevrees, is korrup gemaak. Die doop word
verbloem deur die byvoeging van bygelowe, sodat daar skaars ‘n skadu oorgebly
het van die oorspronklike doop. Die Heilige Nagmaal is nie net bedorwe deur
vreemde beskouings nie, maar die vorm daarvan is totaal verander.
Wat Christus beveel het om te doen en in watter volgorde, is baie duidelik. Sy
bevele word egter geminag, ‘n toneelmatige opvoering word gehou wat die
nagmaal vervang. Watter ooreenkoms is daar tussen die mis en die ware Nagmaal
van ons Here? Terwyl die opdrag van Christus ons oproep om met mekaar te
kommunikeer deur middel van die heilige simbole van sy liggaam en bloed,
behoort die ding wat tydens die mis gesien word eerder ekskommunikasie genoem
te word. Die Priester sonder homself af van die res van die gemeente en verorber
dit wat veronderstel was om gedeel te word tussen die teenwoordiges. Dan, asof hy
‘n opvolger van Aäron is, gee hy voor dat hy ‘n offer bring vir die kwytskelding
van die sondes van die mense.
Maar, waar noem Christus eenkeer offers? Hy beveel, neem, eet en drink. Wie
bemagtig die mens om neem te verander na offer? En wat is die effek van hierdie
verandering anders as om die ewigdurende onaantasbare verordening van Christus
te buig voor hulle versinsels?
Hierdie is inderdaad ‘n gruwelike euwel, maar, erger nog is die bygeloof wat van
die nagmaal ‘n vereiste, vir lewendes en dooies, maak om genade te verseker. Op
hierdie wyse word die genoegsaamheid van die sterwe van Christus se dood
verander tot ‘n nuttelose toneel voorstelling en die waardigheid van ‘n
ewigdurende priesterlikheid word van Hom ontneem en oorgedra aan mense.
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Wanneer die mense tot gemeenskap opgeroep word, word hulle slegs ‘n halwe
porsie toegesê. Waarom is dit so? Christus gee die beker aan almal om self te drink
daaruit en almal drink daaruit. In teenstelling hiermee, word die gelowiges
verhinder om die beker aan te raak. Dus, die gesag van Christus word verbreek
deur ‘n menslike gier.

buiten die wettige gebruik van die sakrament, hulle niks het behalwe gewone brood
– ongeseënde brood.

Op dieselfde wyse verskil die heilige bede by die doop en die mis nie van
beswering nie. Omdat hulle deur middel van fluistering, asemhaling en
onduidelike geluide meen dat hulle geheimenisse bewerk. Asof dit die wens van
Christus was dat deur die uitvoering van sekere rituele sy woord gemompel kan
word en nie eenkeer duidelik uitgespreek word nie. Daar is geen onduidelikheid in
die woorde waardeur die evangelie die krag, aard en gebruik van die doop
uitspreek nie. Dan, in die nagmaal, mompel Christus nie oor die brood nie, maar
spreek Hy die dissipels in geen onduidelike taal aan wanneer Hy die beloftes en
byvoegsels beveel: “doen dit in herinnering aan my.” In die plek van die publieke
aankondiging, fluister hulle geheime beswerings meer gepas (soos ek waargeneem
het) vir towerkunste as vir die bediening van sakramente.
Die eerste ding waaroor ons hier besorg oor is, dat die mense vermaak word deur
middel van vertonings terwyl nie ‘n woord gerep word ten opsigte van hul
betekenis en waarheid nie. Daar is geen nut vir die sakramente as die sigbare teken
nie verduidelik word uit die Skrif nie. Daarom, as die mense bedien word met leë
simbole, waarmee die oog gevoed, terwyl hulle geen leer ontvang wat die
betekenis uitwys nie, kyk hulle nie verder as die uitwendige optrede nie. Daaruit
vloei die mees verwerplike bygeloof dat die sakramente alleen voldoende vir hul
saligheid is. Sonder enige geloof, bekering of gevoel vir Christus self. Hulle vestig
hul hoop op die teken self eerder as dit waarop dit dui. Hierdie leer vind ons nie net
onder die mees vulgêre mense nie maar ook in die skole. Asof hierdie tekens is
opsigself genoegsaam is mits dit nie bederf is deur dodelike sonde nie. Die
sakramente is tog om geen ander rede gegee as om ons aan die hand te lei na
Christus nie.
Dan, in aanvulling hiervan, nadat die brood ingeseën is deur middel van ‘n vroom
ritus, hou hulle dit in ‘n klein dosie, dit word dan eerbiedwaardig rondgedra, sodat
dit aanbid en bewonder kan word in die plek van Christus. Desgelyks, wanneer
gevaar dreig, wend hulle hulself tot hierdie brood as hul enigste troos, gebruik dit
as ‘n gelukbringer teen enige ongeluk en terwyl hulle vergiffenis van God vra,
word dit as die beste voorgehou, asof Christus, toe Hy sy liggaam as offer gegee
het, bedoel het dat dit vir alle tipes absurditeite gebruik kon word. Wat is die som
van die belofte? Net dit: Vir so gereeld as ons hierdie sakrament ontvang, deel ons
in sy liggaam en bloed “neem dit” het Hy gesê en eet, dit is my liggaam, dit is my
bloed. Doen dit in herinnering aan my. Kan ons nie sien dat die belofte aan beide
kante begrens is binne die perke waarbinne ons ons bevind indien ons dit wil
verkry wat dit belowe nie? Hulle dan wat mislei word om hulle te verbeel dat,
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Dan is daar die ontheiliging wat kenmerkend is van al hierdie rituele: die
onderwerp van skandelike omgang, asof dit ingestel is met geen ander doel as om
wins te bekom nie. Hierdie omgang word nie in die geheim nie, maar word
skaamteloos in die openbaar bedryf selfs op die openbare mark. Dit is welbekend
wat die prys van die Mis is. Elke spesifieke distrik het ‘n spesifieke prys. In kort,
almal kan sien dat die kerk maar net ‘n besigheid is en dat daar geen heilige rite is
wat nie te koop is nie.
Indien ek in diepte moet ingaan op die foute in die kerkregering, sal ek my eerder
beperk tot slegs die grofste mistastings wat nie verberg kan word nie.
Kerkregering
Eerstens, die pastor amp self soos dit ingestel is deur Christus, het lankal in
onbruik geraak. Sy doel met die aanstelling van biskoppe en pastors of wat ookal
die naam is wat hulle genoem word, was sekerlik soos Paulus verklaar; dat hulle
die kerk moet opbou deur middel van die gesonde leer. Volgens hierdie verklaring
is niemand ‘n ware pastor as hy nie die leeramp beoefen nie. Maar vandag het byna
almal wat pastors is, dit aan ander oorgelaat. Skaars een uit ‘n honderd van die
pastors bestyg ooit die kansel om te onderrig. Dit is geen wonder nie, die
bisdomme het ontaard in sekulêre direksies. Minderwaardige pastore dink dat hulle
met hul ligsinnige vertonings, wat vreemd is aan die bevele van Christus, hul amp
vervul. Sommige van hulle laat, in navolging van die biskoppe, die pligte oor aan
ander. Daarom is die verhuring van ‘n amp nie anders as die verhuring van ‘n
plaas nie. Wat kan ons nog meer sê? Die geestelike regering wat Christus daar
gestel het, het totaal verdwyn. ‘n Nuwe baster regering het verskyn, wat, onder
watter naam ookal, geen ooreenkoms het met dit wat Christus ingestel het nie, net
soos die wêreld geen ooreenkoms met die koninkryk van God het nie.
Indien daar nou beswaar gemaak word dat dit slegs ‘n klein minderheid is wat nie
van toepassing op almal gemaak kan word nie, dan antwoord ek, eerstens, die
euwel kom algemeen voor, dit word gesien as die reël, nie die uitsondering nie.
Tweedens, as ons aanneem alle biskoppe en al die pastors en al die presbiters onder
hulle hulself vestig in ‘n spesifieke pos waarin hulle ‘n professionele diens lewer
kan hulle nog nie die ware instelling van Christus volbring nie. Hulle sing en
mompel in die kerk, voer vertonings op, vertolk talle seremonies, maar selde in
dien ooit, onderrig hulle volgens die voorskrifte van Christus. Kan iemand die amp
opeis as hy nie die skape voed met die woord van die HERE nie?
Dus, hoewel die wat in die kerk is hulself moet onderskei van ander en moet skitter
as gevolg van hul heiliger lewe, leef hulle nie in ooreenstemming met hul roeping
nie! In ‘n tyd waarin die korrupsie in die wêreld ‘n hoogtepunt bereik, is daar geen
30

Esra Verslag – Uitgawe 54

Esra Verslag – Uitgawe 54

ander insetting wat meer verslaaf is aan verskillende euwels nie. Ek wens dat hulle
in hul onskuld my sal weerlê, ek sal graag dit terugtrek, maar hul verdorwenheid
staan ontbloot vir almal om te aanskou. Hul onversadigbare hebsug en gulsigheid
ontbloot hul onverdraagsame trots en wreedheid. Die geluid van onbetaamlike
feesvreugde en dansery, die hartstogtelike dobbelary en vermaak, hul oorvloedige
dranksugtigheid kom alledaags voor in hul huise. Terwyl hulle floreer in hul
weelderige lekkerkry asof dit onderskeibare deugsaamheid is.

voorbeeld benadeel het nie! Die skandelikste gruwel van alles is egter dat hulle ‘n
wrede tirannie beoefen en dit ten koste van siele. Die grootpraterige krag vandag
in die kerk is niks ander as wetteloosheid losbandigheid, onbeheersde heerskappy
oor siele, onderwerping daarvan aan die mees ellendigste van bindinge!

Ons gaan stilswyend by ander dinge verby. Watter onsuiwerheid is die selibaat wat
hulle beskou as ‘n deug wat hoog aangeslaan moet word. Ek staan beskaamd om
die afskuwelikhede te ontbloot wat ek eerder sou wou onderdruk indien dit deur
middel van swye reggestel kon word. Ek sal nie openbaar wat in die geheim
gedoen word nie. Die besoedeling wat openlik voorkom is meer as voldoende.
Hoeveel Priesters is vry van hoerery? Nee, hoeveel van hul huise is berug vir
daaglikse dade van ontug? Hoeveel eerbare families onteer hulle met hul
onbeteulde luste? Vir sover dit my aangaan, ek put geen genot deur dit te ontbloot
nie, dit is nie deel van my aard nie maar dit is belangrik om waar te neem watter
groot verskil daar is tussen die gedrag van die priesters vandag en die van die ware
bedienaars van Christus en sy kerk.
Geen onbenullige afdeling van die kerkregering is die gereelde verkiesing en
bevestiging van hulle wat in die regeeramp staan. Die woord van God het duidelike
standaarde wat gestel word waaraan aanstellings getoets behoort te word. Daar is
ook heelwat verordeninge deur vroeëre konsilies uitgevaardig wat versigtig en wys
voorsiening maak vir alles wat nodig is vir behoorlike verkiesing. Laat ons
teëstaanders bewys lewer van ‘n enkele kanonieke aanstelling en ek sal hulle
erkenning vir oorwinning gee. Ons weet wat die tipe ondersoek is wat die Heilige
Gees, by monde van Paulus (briewe aan Timoteus en Titus) vereis dat ‘n pastor
moet slaag en wat die antieke wette van die vaders onderstreep. Word daar vandag
nog enigsins aandag hieraan gegee by die aanstelling van biskoppe? Nee, hoeveel
van hulle wat bevestig word in die amp is toegerus met die gawes wat nodig is vir
bedienaars in die kerk? Ons kyk na die orde wat die apostels onderhou het in die
aanstelling van leraars, na dit wat die vroeëre kerk nagevolg het en laastens wat die
vroeë kanon vereis om nagekom te word. Indien ek sou kla dat hierdie voorskrifte
vandag verwerp word sou ek verkeerd wees? Wat dan, kan ek sê alles word vandag
vertrap en dat aanstellings deur middel van oneervolle en skandelike prosedures
geskied. Hierdie is ‘n algemene, bekende en berugte feit. Eervolle kerklike ampte
word vir ‘n vasgestelde prys gekoop of deur middel van geweld bekom of op ander
afskuwelike maniere verkry. Per geleentheid word dit selfs verhuur deur koppelary
en soortgelyke dienste. In kort, meer skaamtelose prosedures word vertoon as wat
ooit vir te verkryging van sekulêre besittings voorkom.
As hulle tog wat voor sit in die kerke terwyl hulle die regering verknoei net
namens hulself gesondig het of ten minste ander met niks minder as net hul slegte
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Christus het aan die Apostels ‘n gesag soortgelyk aan die van die Profete gegee. ‘n
Gesag wat presies gedefinieer is: Om op te tree as sy ambassadeurs vir mense.
Nou, die onveranderlike wet is dat hy wat as verteenwoordiger aangestel word
opdragte getrou en godsdienstig uitvoer. Dit word uitdruklik beveel in die
apostoliese opdrag: “gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle
in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles
te onderhou wat Ek julle beveel het Matt. 28:19 Dus, “leer” nie wat julle wil nie
maar die evangelie. As daar gevra word op watter gesag praat hulle opvolgers, dan
verwys ons na 1 Petrus 4:11 “ As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van
God”
Nou, alhoewel hulle wat veronderstel is om die kerk te regeer hulself die reg toeeien om te spreek wat ookal vir hulle aangenaam is en dan nog aandring dat sodra
hulle gespreek het hulle onmiddellik gehoorsaam moet word. Dit sal aangetoon
word dat dit lasterlik is en dat die enigste reg wat hulle hulself kan aanmatig, is om
te sanksioneer wat die Heilige Gees aan hulle geopenbaar het. Hulle sal, in
ooreenstemming daarmee, hulself verweer dat hulle nie die gewetens bind van die
gelowiges nie maar slegs aan die Godsprake van die Heilige Gees wat aan hulle
geopenbaar is bevestig en oordra aan ander.
Voorwaar ‘n (op die oog af) onskuldige voorneme! Geen persoon twyfel dat wat
ookal die Heilige Gees deur hulle hande lewer, onmiddellik gehoorsaam moet
word nie. Maar as hulle nou die goddelike uitsprake van die Heilige Gees afhanklik
maak van hulle aanspraak dat hulle op die stoele van waarheid sit en dat hulle
besluite daarom niks anders as die waarheid is nie, is dit dan nie ‘n maatstaf van
hul eie grille nie? Omdat, as al hul bevele, sonder uitsondering, as godsprake
aanvaar moet word, daar geen einde aan hul mag is nie. Watter Tiran het al ooit
die geduld van sy onderdane so mishandel deur aan te dring dat alles wat hy
proklameer as ‘n boodskap uit die hemel aanvaar moet word! Tiranne sal
ongetwyfeld hul edikte gehoorsaam wil hê, wat ookal die edikte bepaal. Hierdie
mense vereis veel meer. Ons moet glo dat dit wat hulle op ons afforseer van die
Heilige Gees is as hulle dit gedroom het.
Ons kan in ooreenstemming hiermee sien, hoe hard en verderflik die binding is
waardeur, bewapen met die mag, hulle die siele van die getroues verslaaf. Wette
op wette word gemaak sodat dit strikke vir die gewete kan wees. Hierdie wette het
nie betrekking op die uiterlike dinge nie maar is van toepassing gemaak op die
geestelike regulering van die siel. Daar is egter geen einde in sig alhoewel die
hoeveelheid wette reeds baie is, dat dit die voorkoms van ‘n doolhof het. Dit lyk
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inderdaad of sommige daarop ingestel is met die doel om die gewete te kwel en te
martel, terwyl die nakoming daarvan afforseer word met ‘n strengheid asof dit die
hele wese van piëteit omvat. Nee, met betrekking tot die oortreding van die
gebooie van God, word of geen vrae gevra of ‘n ligte boetedoening word opgelê.
Enigiets egter wat die gebooie van mense is, word in ‘n baie ernstiger lig beskou.
Terwyl die kerk belas word met hierdie tiranniese juk, word enigeen wat dit durf
waag om hom hierteen uit te spreek, bestempel as ‘n dwaalleeraar. In kort, om ons
griewe te lig, word as ‘n halsmisdaad beskou. Ten einde hierdie ondraaglike
onderdrukking in stand te hou word wrede edikte uitgevaardig wat mense verbied
om die Skrif te lees of te verstaan en word die banvloek afgekondig oor enigeen
wat hul gesag bevraagteken. Hierdie oordadige hardheid vererger daagliks, sodat
daar nou oor die onderwerp van geloof byna niks bevraagteken kan word nie.
In ‘n tyd waarin goddelike waarheid verborge lê onder goddelose bygelowe; terwyl
die aanbidding van God godslasterlik bederf word en sy glorie ongedaan gemaak
word; terwyl deur middel van ‘n magdom perverse opinies die voordele van
verlossing verydel word en die mens, vergiftig deur ‘n dodelike vertroue in goeie
werke saligheid oral behalwe in Christus gesoek word; terwyl die bediening van
die sakramente gedeeltelik geskend en verskeur is, gedeeltelik vervals is deur 'n
mengsel fiksie, gedeeltelik ontheilig deur smousery vir eie gewin; terwyl die
regering van die kerk verval het in verwarring en vernietiging, terwyl die pastors
die kerk eerstens verwond het met eie ongebondenheid in leer en lewe en tweedens
‘n wrede tirannie uitoefen op siele deur elke soort dwaling mense soos skape na die
slagting lei. Totdat Luther opgestaan het en na hom ander wat deur wat deur
verenigde beraadslaging maniere bedink het waarop ons geloof gesuiwer kan word
van al hierdie besoedeling, die gesonde leer van God herstel tot sy glorie en die
kerk verrys het uit die rampspoedige posisie waarin dit was tot ‘n ietwat
verdraagsame vlak, dit is dieselfde weg wat ons nastreef.

Die Gesag van die Skrif
AJ Rossouw
__________________________________________________________________________
Cobus Rossouw is ‘n teologiese student aan die Teologiese Skool, Potchefstroom. Hy is
diaken in die Gereformeerde Kerk Potchefstroom Suid.
__________________________________________________________________________

Inleiding
Ons leef in ‘n tyd waar dit beweer word dat vir die mens wat homself nie teologies
gekwalifiseer het nie, dit al hoe moeiliker word om die woord van die HERE te
verstaan. Gedeeltes in die Bybel waarvan die betekenis voorheen voor die hand
liggend was moet nou in die lig van nuwe navorsing of die heersende kultuur van
die tyd toe ‘n spesifieke Bybel boek geskryf is verstaan word. Die dilemma van
hierdie nuwe toedrag van sake is egter dat nie elke kind van God oor die hierdie
nuwe kennis beskik om die Bybel reg te kan verstaan nie. Ds. Ron Cammenga sê
die volgende hier oor:
“In elk geval – laat ons dit duidelik besef – indien die moderne standpunt
die stryd wen is eerstens, die hele leer oor die onfeilbaarheid en die gesag
van die Skrif by die venster uit. En tweedens is die duidelikheid en die
verstaanbaarheid van die Skrif daarmee heen en geen gewone Christen sal
in staat wees om die Bybel meer te lees en te verstaan nie. Hy sal moet
vertrou op die kundiges wat insig het in die kulturele, linguistiese,
filosofiese en historiese oorwegings wat die skrywers van die Bybel
beïnvloed het. Soos gebeur het in die Roomse Kerk voor die Reformasie,
sal die Bybel uit die hande van die gewone mens geneem word en weer
beperk word tot ‘n hiërargie van kundiges. God bewaar ons van so ‘n
ramp!”1)
Teen hierdie agtergrond is dit dan belangrik om weereens te kyk na wat die gesag
van die Skrif behels. Dit is dan ook nodig om ons getuie oor hierdie saak te laat
hoor te midde van ‘n al hoe groter wordende denkstroom wat leer dat die betekenis
van die Skrif net duidelik is gesien in die lig van sogenaamde nuwe navorsing,
kulturele, linguistiese, filosofiese en historiese oorwegings wat die skrywers van
die Bybel beïnvloed het.
In teenstelling met die tyd waarin ons nou leef – met al die nuwe kennis wat ons
verstaan van die Bybel moet verander - was daar veral in ons land ‘n tyd toe ‘n
persoon van ‘n saak oortuig kon word deur aan hom ten opsigte van hierdie
spesifieke saak eenvoudig te sê: “Dit staan in die Bybel”. Daarmee was die
probleem dan opgelos en afgehandel en almal het hulle daarby berus. Hierdie is
egter ‘n situasie wat nie meer vandag bestaan nie. Die probleem rondom
1
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Skrifgesag is egter nie ‘n totaal nuwe probleem nie. Wanneer Calvyn in die
sestiende eeu in sy Institusie van die Christelike Godsdiens oor die
geloofwaardigheid van die Bybel skryf, lees ons die volgende:
“Ek weet wel watter lawaai sommige deugniete in hulle hoekies maak met
die oog daarop om hulle eie skerpsinnigheid in die bestryding van die
waarheid van God te vertoon. Want hulle vra wie ons die versekering
gegee het dat Moses en die profete die woorde geskrywe het wat ons
onder hulle name lees. Ja, hulle waag selfs om die vraag te opper of daar
ooit ‘n Moses was.”2)
Ons sien dus dat die saak rondom die gesag van God se Woord ‘n baie ou stryd is.
‘n Mens sou kon sê dat dit juis hierdie stryd is wat aanleiding tot die sondeval
gegee het. Dit was immers die Satan, die vader van die leun, wat vir Eva vra: “Is
dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?”
(Genesis 3:1) en dan wanneer Eva aan die Satan gesê het wat God hulle beveel het
en dat hulle met die dood gestraf sou word as hulle God se bevele sou
verontagsaam, ontken die Satan die gesag van God se Woord en sê aan Eva: “Julle
sal gewis nie sterwe nie” (Genesis 3:4).
Ons sien dus dat die oorsprong van die mens se ontkenning van die gesag van die
Skrif by die sondeval te vinde is. Die stelling wat ek hier maak is egter al klaar ‘n
stelling wat voortvloei uit die inneem van ‘n sekere geloofstandpunt. As iemand
dus nie glo in die Drie-enige God nie, sal hy geen waarde wil heg aan die Bybel
wat die Woord van God is nie (1 Kor.2:14 – 16). Ten diepste gaan dit dus hier om
‘n stryd tussen God en die Satan. Daarom is daar dan ook vir ons as kinders van die
HERE die wonderlike vooruitsig op die oorwinning by die wederkoms van die
Here Jesus Christus wanneer Hy finaal die Satan en sy engele saam met die
vervloekte mense in die ewige straf sal werp (Mattheüs 25:41, Openbaring 21:8).
Dit is dan ook met hierdie oorwinning voor oë wat ons elke dag gehoorsaam aan
God ook stry teen die bose, ook wanner die gesag van die Skrif bevraagteken,
verwerp of afgewater word.
Dit is dan teen hierdie agtergrond wat elke kind van God opgeroep word om ook
ten opsigte van die saak rondom die gesag van die Woord van God hulle belydenis
te laat hoor. In hierdie belydenis moet die probleem van die dag egter ook
aangespreek word en daarom sal dit altyd vir die kinders van God nodig wees om
oor hierdie sake te dink, te getuig en daaroor te skryf.

Esra Verslag – Uitgawe 54

Spesifieke aanslae teen hierdie gesag en antwoorde daarop.
Daar gaan dus gepoog word om aan te dui wat Skrifgesag behels en dan sal sekere
dwalings vanuit hierdie standpunt weerlê word.
Wat is Skrifgesag?
2.1. Waarom het die mens die gesag van die Skrif nodig?
Ons leer uit die Woord van God dat God die mens op die sesde skeppingsdag
geskape het volgens Sy beeld (Genesis 1:26). Verder het God in ‘n verhouding met
die mens gestaan en die mens was in staat om God reg te ken en te dien. Ons leer
in Genesis 3 van die sondeval. Die sondeval vernietig hierdie verhouding met God
in sy totaliteit en bring mee dat die straf van God op die mens rus. As gevolg van
die feit dat God die mens egter as ‘n verhoudings- wese in ‘n verhouding met
Homself geskep het, 3) is die mens altyd soekend besig om weer in ‘n verhouding
met ‘n god te wees. Hierdie god is egter nie die ware Drie-enige God nie, trouens
die mens wil nie hierdie ware Drie-enige God soek nie. Om tot God te kom is dus
vir die in-sonde-gevalle mens ‘n saak van onmoontlikheid. So leer die Heilige
Gees ons dan ook by monde van die apostel in Romeine 1:18 – 21
“Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die
goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid
die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, in hulle
openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare
dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en
duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle
geen verontskuldiging het nie; omdat hulle, alhoewel hulle God geken het,
Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas
geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister.”
Daarom bely gelowiges ook soos volg in die Dordtse leerreëls:
“Na die sondeval het daar in die mens tog nog ‘n bietjie van die lig van
die natuur oorgebly. Daardeur het hy ‘n mate van kennis van God, van die
natuurlike dinge, van die onderskeid tussen betaamlike en onbetaamlike
bly behou en vertoon hy in sekere mate ‘n strewe na deug en uiterlike tug.
Vir die mens is dit egter onmoontlik om deur hierdie lig van die natuur tot
die saligmakende kennis van God te kom en hom tot God te bekeer.”4)

Binne die bestek van hierdie standpuntinname gaan daar dan gekyk word na
die volgende sake:
Die rede hoekom die mens die gesag van die Skrif nodig het.
Die wyse waarop die mens hierdie gesag aanvaar.

Uit bogenoemde word dan geleer dat die mens as gevolg van die wyse waarop hy
deur God geskape is altyd oorsprong-soekend of soekend na ‘n god is. Uit die lig
van die natuur kan hy dit egter nie reg kry om by die ware God uit te kom nie.

2
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Hierdie lig wat in hom oorgebly het ontneem hom egter van enige verontskuldiging
en stort hom daarom nog dieper die verderf in. Na aanleiding hiervan verstaan ons
dan dat ons vanuit ‘n bron buite ons self tot ware kennis van God gebring moet
word. Hierdie bron is die Woord van God. Hierdie waarheid word onder andere in
Psalm 19 aan ons geleer. Johannes Calvyn sê die volgende hieromtrent:
“Daarom vermeld dieselfde profeet dat die hemel die heerlikheid van God
vertel, dat die uitspansel die werke van Sy hande verkondig en dat Sy
majesteit deur die gereelde opvolging van dag en nag geroem word.
Daarop keer hy tot die vermelding van die Woord terug en sê: ‘Die wet
van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die
HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die
HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit
verlig die oë.’Want al sou hy ook ander gebruike van die wet ken, bedoel
hy tog in besonder dat hierdie wet ‘n sonderlinge skool vir die kinders van
God is, aangesien Hy al die volke deur die aanskoue van die hemel en die
aarde tevergeefs na Hom toe nooi.”5)
Ons moet daarom sê dat ons vanuit die Woord van God die saligmakende kennis
van God verkry, verder is die Woord van God vir ons genoegsaam om ‘n salige
lewe tot eer van God te leef.
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die Gees van God nie aanneem nie, omdat dit vir hom dwaasheid is en hy kan dit
ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word (1 Korinthiërs 2:14).
Lloyd-Jones sê dan ook die volgende:
“A man who is not a Christian cannot believe in the authority of the
Scripture”7)
Dit moet dan baie duidelik gestel word dat die Woord van God gesaghebbend is
ongeag ons erkenning daarvan of nie. Ons aanvaar die Bybel egter as gesagvolle
Woord van God deurdat die Heilige Gees dit in ons harte bewerk om dit te glo.
Daarom moet ons daarteen waak om in die slaggat te trap om te probeer bewys dat
die Bybel waar is. Dit gebeur veral in ons moderne tyd waar almal swig voor die
sogenaamde gesag van die wetenskap. Dit gebeur dan alte gou dat ons probeer om
die boodskap van die Bybel aan te pas by die huidige wetenskaplike bevindinge.
So word daar baie maal in ‘n poging om die Bybelse skeppingsverhaal te versoen
met die sekulêre wetenskap, beweer dat ons meer moet konsentreer op die feit dat
God geskep het as op die detail van hoe die skepping plaas gevind het soos wat dit
in die Bybel beskryf word. Ons moet dus meer klem lê op die boodskap as op die
feite. 8 Hieroor skryf Noel Weeks die volgende:
“We should see to it that our science is in accord with what the text tells
us. Yet the text is not primarily concerned with giving us answers to the
questions posed by unbelieving science. We may trust that such answers
will come as we persue our science on the foundations laid by the Biblical
narrative. However, the text and its concerns must be the guide to our
interpretation, not the questions posed by science.”9)

Bogenoemde wys die absolute belangrikheid en noodsaaklikheid van die gesag van
die Skrif. Dit is inderdaad ‘n saak om lewe en dood.
Die wyse waarop die Woord van God vir ons die hoogste gesag is.
2.2.1 Ons aanvaar die gesag van die Woord van God vanuit ons geloof in Hom.
Ons bely in artikel 5 van die Nederlandse Geloofsbelydenis wat handel oor die
gesag van die Skrif die volgende:
“Ons aanvaar al hierdie boeke, en hulle alleen, as heilig en kanoniek om
ons geloof daarna te rig, daarop te grondves en daarmee te bevestig. Ons
glo ook sonder twyfel alles wat daarin vervat is, nie juis omdat die kerk
hulle aanvaar en as sodanig beskou nie maar veral omdat die Heilige Gees
in ons hart getuig dat hulle van God is. Hulle het ook die bewys daarvan
in hulleself, aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge wat daarin
voorspel is, plaasvind.”6)

Verder is dit vir ons as in-sonde-gevalle mense onmoontlik om te bewys dat die
Bybel waar is of nie. Die moment wat ons so ‘n taak sou aanpak sou ons besig
wees om die Bybel te meet aan een of ander standaard wat dan ‘n hoër gesag as die
Bybel sou moes hê.10)
Hiermee ontken ons nie die waarde van opgrawings en bewyse in buite-Bybelse
geskiedenisbronne wat ooreenstem met die dinge wat in die Bybel genoem word
nie. Hierdie bewyse is egter baie waardevolle hulpmiddels vir die gelowige maar is
nie by magte om die ongelowige tot geloof in die Woord van God te bring nie.11)

2.2.2 Die gesag van die Woord spruit uit Homself voort
Ons bely dus dat ‘n mens die gesag van die Woord aanvaar wanneer jy ‘n gelowige
is. Uit die Woord van God leer ons dan ook dat die natuurlike mens die dinge van
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Ons bely in artikel 3 van die Nederlandse Geloofsbelydenis wat handel oor die
geskrewe Woord van God die volgende:
“Ons bely dat hierdie Woord van God nie deur die wil van ‘n mens
gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit,
deur die Heilige Gees gedrywe, gespreek, soos die heilige Petrus sê (2
Petrus 1:21). Daarna het God deur Sy besondere sorg vir ons en ons
saligheid sy knegte (die profete en apostels) beveel om Sy geopenbaarde
Woord op skrif te stel, en Hy self het met Sy vinger die twee tafels van
die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige Goddelike
Skrif.”12)
Nog ‘n Skrif verwysing wat hier genoem kan word, is 2 Timotheüs 3:16 en17 wat
soos volg lui:
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Juda se ballingskap en in Jesaja 45:1 van Kores wat deur die HERE verwek word
om Sy volk te bevry. Hierdie is alles gebeure wat plaas gevind het net soos wat dit
voorspel is. Ons kan dus uit hierdie gegewens sien dat die Bybel in Homself
bewyse van waarheid en gesag het.
Ook die Here Jesus Christus het die Ou Testament as waar en gesagvol beskou.
Ons sien in Mattheüs 4 hoe Jesus toe Hy deur die Satan versoek is, telkens die
Satan vanuit die Ou Testament antwoord en veroordeel.15) Wanneer Jesus in
Mattheüs 19 deur die Fariseërs versoek word deur aan Hom te vra of dit vir ‘n man
geoorloof is om van sy vrou te skei, antwoord Jesus hulle met verwysing na die
skeppingsgeskiedenis. Jesus het dus hier ter stawing van Sy argument na die detail
van die skeppingsgeskiedenis verwys en dit nie afgewater tot ‘n oorhoofse
boodskap waarin die detail nie belangrik is nie. Noel Weeks sê die volgende
hieromtrent:

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot
weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat
die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome
toegerus.”
Saam met Guido de Bres bely ons dus dat die Bybel in Homself die bewys het dat
dit die Woord van God is.
Na verdere ondersoek word bevind dat daar oral in die Ou Testament aangedui
word dat ons hier nie met mense werk te doen het nie maar met die Woord van
God. In Genesis 1:3 lees ons: “En God het gesê… ”; by die verbondsluiting met
Abraham hoor ons in Genesis 17:3 “Toe val Abram op sy gesig, en God het met
hom gespreek en gesê… ”; wanneer God die wet in Exodus 20 afkondig hoor ons
weereens “Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê… ”. So vind ons dan
dat hierdie woorde 3808 keer in die Ou Testament gebruik word.13) Ook is die
hele Ou Testament deur die Israeliete as Woord van God aanvaar. Hierdie feit
word aan ons geleer deur die Heilige Gees wanneer Paulus in Romeine 3:1 en 2 ‘n
argument op hierdie veronderstelling bou, hy vra naamlik:
“Wat is dan die voordeel van die Jood? Of wat is die nut van die
besnydenis? Groot, in alle opsigte: ten eerste tog seker dat aan hulle die
woorde van God toevertrou is.”

“Putting all these passages together, we find it very hard to avoid the
conclusion that the New Testament authors, including the Lord Jesus
Christ himself, were reading Genesis 2 and 3 as a historical narrative.”16)
Verder sien ons dat wanneer Jesus aantoon dat Hy die Messias is, Hy altyd dit doen
vanuit die Ou Testament. Hier kan ons as voorbeelde noem dat Jesus die Fariseërs
na Psalm 110 verwys as Hy hulle in Mattheüs 22 konfronteer aangaande wie die
Christus is; in Lukas 24:27 en 24:44 sê Jesus aan die Emmaüsgangers en Sy
dissipels onderskeidelik dat die hele Ou Testament van Hom spreek. Uit
bogenoemde standpunte van Jesus Christus sien ons dat Hy die gesag van die Skrif
sonder voorbehoud en buite-Bybelse invloede erken het.
Die Apostels het ook soos Jesus die Ou Testament as waar en gesagvol beskou. So
sien ons dan dat Petrus in Handelinge 2 tydens sy kragtige preek op pinksterdag,
vanuit Psalm 110 aantoon dat Jesus die Christus is. Verder sien ons ook hoe die
Apostel Paulus in 1Timotheüs 2 gedryf deur die Heilige Gees uit die
skeppingsgeskiedenis aantoon wat die Godgewilde taak van die man en die vrou in
ons diens aan God is. En wanneer daar in 2 Petrus 3 oor die wederkoms van Jesus
Christus gepraat word, word ons gedagtes opgehef tot die oordenking van die
sondvloed geskiedenis.17)

Verder kan ons uit die vervulling van die profesieë in die Ou Testament sien dat
die Woord van God die waarheid is.14) So lees ons dan in Jesaja 39:6 en 7 van

Tot dusver het ons gesien dat die Ou Testament uit Homself gesag put. Verder het
ons ook gesien dat Jesus Christus die gesag van die Ou Testament bevestig deurdat
Hy daaruit leer, leef en Sy Messiasskap daaruit bevestig. Daar bestaan egter nog
die vraag oor waarin die gesag van die Nuwe Testament geleë is. Die gesag van die
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Nuwe Testament is geleë in die apostel-amp. Ons lees in Mattheüs 10 dat Jesus aan
die dissipels gesag gegee het oor onreine geeste om hulle te kon uitdryf en om elke
siekte en elke kwaal te genees. Daarna het Jesus hulle uitgestuur om die evangelie
te verkondig. Sonder hierdie gesag wat deur Christus aan die dissipels gegee is,
kon hulle niks doen nie. Ons lees ook in Johannes 16:13 die volgende woorde van
Jesus aan Sy dissipels:
“ Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in
die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles
wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle
verkondig.”
Hieruit kan ons dan sien dat dit wat die Apostels gesê en geskryf het deur die Gees
in hulle gewerk is. Daarom kan ons dan sê dat die gesag van die Nuwe Testament
op die gesag van die Apostels berus wat van God af kom.18)
Uit bogenoemde sake kan gesien word dat die Skrif se gesag uit die Skrif self
voortvloeiend is. Dit gebeur wanneer die Ou Testament uit Homself gesag put, as
Jesus en die Apostels die gesag van die Ou Testament bevestig deurdat hulle
daaruit leef, leer en Jesus se Mesiaasskap daaruit bevestig. Ten slotte sien ons dan
dat die gesag van die Nuwe Testament geleë is in die Apostelamp wat op sy beurt
weer Sy gesag van God af kry.
Vir die kind van God toon die uniekheid van die Skrif ook die gesagvolheid
daarvan aan.
Wanneer ons daarna gevra sou word sou ons heel gemaklik en sonder aarseling
argumente vanuit die Bybel kon aanvoer wat die uniekheid en gesag van die
Woord van God sou kon aantoon. Ons moet dit egter dadelik hier byvoeg dat
hierdie argumente nie gebruik kan word om iemand tot die ware geloof in God en
daarom ook in Sy Woord te bring nie. Ons het reeds aangetoon dat die gesag van
die Skrif voortspruit uit ons geloof wat ‘n gawe van God is. Johannes Calvyn sê die
volgende hier oor:
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bydra om die sekerheid daarvan in ons hart in te plant en daarop af te
stempel nie, tog baie geskikte hulpmiddels.”19)
Die argumente wat ons dan kan aanvoer om die uniekheid van die Skrif en waaruit
dan ook die gesag van die Skrif vloei, aan te toon, is as volg:20)
Eerstens kan ons, ons aandag vestig op die majesteit van God, waarvan ons in die
Woord van God leer. Geen kind van God word nie getref deur die majesteit van
God wat Homself aan ons in Sy Woord openbaar nie. Daardeur sien ons die
onwaardigheid van enige mensewerk as dit vergelyk word met God se Woord.
Die betroubaarheid, eerlikheid, geloofwaardigheid en die manier waarop
opgrawings en wetenskaplike bevindings ooreenstem met wat aan ons in die Bybel
geleer word.
Die gesag van die Skrif word verder beklemtoon deur die verhewenheid van die
geheimenisse wat in die Bybel aan ons geopenbaar en voorgehou word. As ons
ondersoek sou instel sal ons tot die gevolgtrekking kom dat dit wat in die Woord
van God geskryf is, die werke van mense ver te bowe gaan.21)
Uit die Bybel sien ons ook die volmaaktheid van die leer, die bevele en die
voorskrifte. Dit moet dan gestel word teenoor die onvolmaaktheid en korruptheid
van die mens.
In die Bybel word geloofswaarhede aan ons op ‘n eenvoudige, kort en maklike
manier oorgedra. Hierdie eienskap van die Skrif staan in teenstelling met die
manier waarop wêreldse wysheid aan ons oorgedra word. Paulus sê dan ook aan
die Korinthiërs dat sy rede en prediking nie in oorredende woorde van menslike
wysheid is nie (1 Korinthiërs 2:4).
Die Woord van God besit die vermoë om die harte van sondige mense te
verander. Johannes Calvyn sê hieroor die volgende:
“Lees maar Demosthenes of Cicero, lees Plato of Aristoteles of enige
ander skrywer uit die groep. Ek erken dat hulle ‘n mens wonderbaarlik sal
aantrek, behaag, beïnvloed en meesleur. Maar sodra jy jou daartoe wend
om die Heilige Skrif te lees, sal dit jou willens en wetens so lewendig
ontroer, jou hart so binne dring en jou binneste so beset dat die krag van
redenaars en filosowe in vergelyking met die werking daarvan op jou
gevoel byna verdwyn.”22)

“As hierdie sekerheid, wat verhewener en kragtiger as enige oordeel van
die mens is, ontbreek, sal die gesag van die Skrif tevergeefs met bewyse
versterk of met instemming van die kerk bevestig of met ander
hulpmiddels bekragtig kan word. Want as die fondament nie daarvoor
gelê is nie, sal dit altyd twyfelagtig bly. Maar, aan die anderkant, as ons
miskien eenmaal die alledaagse gesag daarvan wegneem en dit tog
eerbiedig en die waarde daarvan aangryp, is die dinge wat nie soseer
19

Johannes Calvyn, Institusie van die Christelike Godsdiens, bl 162.
D. Martyn Lloyd-Jones, Authority, bl 48-50.
21
Johannes Calvyn, Institusie van die Christelike Godsdiens, bl 164.
22
Johannes Calvyn, Institusie van die Christelike Godsdiens, bl 163.
20

18

D. Martyn Lloyd-Jones, Authority, bl 55-60.
41

42

Esra Verslag – Uitgawe 54

Die Woord van God het te midde van felle stryd daarteen en veranderde tye
steeds waar en relevant gebly. Ten slotte kan ons let op die perfekte harmonie
tussen die Ou en Nuwe Testament en die boeke onderling met mekaar. LloydJones sê die volgende hieroor:
“As Augustine put it: ‘The New Testament is latent in the Old and the Old
Testament is patent in the New.’There is a perfect blending between the
themes of the Old and New. The same message is to be found running
right through.”23)
Vanuit hierdie argumente kan die volk van God dan vanuit Sy Woord vertroos en
verseker word van die geloofwaardigheid, gesagvolheid en verhewenheid van die
Bybel bo ander geskrifte.
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Die Bybel bevat God se Woord maar is nie God se Woord nie
‘n Standpunt wat vandag deur baie gehuldig word is dat ons op sommige plekke
in die Bybel die Woorde van God vind, maar op ander plekke is dit bloot maar net
‘n menslike geskrif. Nog ‘n dwaling wat hieraan verwant is, is dat dit in die Bybel
gaan om ‘n spesifieke boodskap wat oorgedra moet word. Daarom is die feite wat
genoem word nie van soveel belang nie. Ook sal daar gesê word dat dit wat in die
Bybel geskryf staan God se Woord kan word as dit my in ‘n spesifieke situasie
aanspreek.26)

Argumente wat vandag aangevoer word om die gesag van die Skrif te verskraal of
te verwerp

Hierdie drie dwalings word saam hanteer omdat ons by al drie hierdie genoemde
sake weereens die mens se rede sentraal geplaas sien staan. Hier moet ons dan
weereens getuig daarvan dat die mens in sonde geval het en daarom is sy rede
ongenoegsaam. Daarom buig die kind van God gehoorsaam voor elke deel van die
Bybel, in elke situasie en omstandigheid en bely ons dat die hele Skrif deur God
ingegee is (2 Timotheüs 3:16).

3.1 Die onfeilbaarheid van die mens se rede
Daar word gesê dat wanneer die inhoud of sekere dele van die inhoud van die
Bybel deur ons menslike verstand en rede nie omvat kan word nie, kan dit nie as
gesaghebbend aanvaar word nie. ‘n Dwaling wat hiermee saamgaan is dan dat
sekere dele van God se Woord vanuit buite-Bybelse kennis verstaan moet word.
Hierdie laasgenoemde dwaling is ‘n saak wat baie keer voorkom binne die kerk.
Dit word dan ‘n poging om die kerk nie belaglik in die oë van die wêreld te laat lyk
nie.24) Ons lees egter in Job 38:33 en 34 die volgende:

Die oorbeklemtoning van die mens se aandeel aan die Woord van God
Daar word baie maal die aantuiging gemaak dat daar te veel klem gelê word op die
deur-God-geïnspireerdheid van die Bybel. Die menslike sy van die Bybel sou dan
deur hierdie siening geweld aangedoen word. Saam met hierdie aantuiging word
ook gesê dat ons, ons standpunt oor die Skrif nie net uit die Skrif alleen moet put
nie maar dat ons dit moet doen binne die konteks van die ontstaan van die Skrif
wat dan al die sogenaamde foute, onakkuraathede en teenstrydighede moet insluit.
27)

“Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde
bestel? Kan jy jou stem na die wolke verhef, sodat ‘n oorvloed van water
jou oordek?”
In hoofstuk 38 van die boek Job leer ons dat God vir Job ondervra aangaande
die wese en voortgang van die heelal. Dit doen God nadat Job Sy regering en
onderhouding van die heelal bevraagteken het. Job kon God nie op een van die
vrae antwoord nie. Hieruit leer ons die mens se totale onvolkomenheid.25)
Daarom moet ons as mense ons posisie voor God erken, die gesag van Sy Woord
aanvaar en dit onveranderd in die wêreld bely en toepas. Jesus leer ook in Mattheüs
22:37 dat ons die HERE onse God moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand.
Die mens moet dus met sy rede en verstand God se eer soek en nie Sy Woord
bevraagteken nie.

Hier het ons weereens te make met die mens wat sy rede genoegsaam ag. Daar
word dan klaar aangeneem dat omdat iets vir ons onvolmaakte rede verkeerd of na
‘n teenstrydigheid lyk, dit werklik so is. Wat ons eintlike gevolgtrekking behoort te
wees as ons by so ‘n skynbaar onoplosbare probleem kom, is om te sê dat ons dit
nie kan verstaan nie. Ons kan egter nie op grond van ons rede sê dat hier ‘n fout in
God se Woord openbaring aan Sy kinders is nie.28)
Verder het die Apostels self nie ‘n probleem gehad om die feit dat God Sy Woord
geïnspireer het, te beklemtoon nie (2 Timotheüs 3:16 en 2 Petrus 1:21). Daarom
moet ons gehoorsaam aan God se Woord altyd die God-geïnspireerdheid van die
Skrif sentraal plaas met die aandeel van die mens as ‘n dankbare dienskneg onder
die totale beheer van God.
Gevolgtrekking

23

26

24

27

D. Martyn Lloyd-Jones, Authority, bl 49.
D. Martyn Lloyd-Jones, Authority, bl 33 en 40.
25
Noel Weeks, The sufficiency of scripture, bl 22-25.
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D. Martyn Lloyd-Jones, Authority, bl 34-36.
Noel Weeks, The sufficiency of scripture, bl 70.
28
Noel Weeks, The sufficiency of scripture, bl 70-75.
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Ons het gesien dat dit vandag nog net soos deur al die eeue nodig is om ons
belydenis ten opsigte van die gesag van God se Woord te laat hoor. Die doel van
hierdie standpuntinname was dan om aan te toon wat met Skrifgesag bedoel word
en dan om vanuit die gestelde standpunt sekere dwalings aan te spreek.
Wat dan geleer is behels oorsigtelik beskou die volgende:
Daar is gesien dat as gevolg van ons in-sonde-gevallenheid ons slegs tot ware
kennis van God kan kom deurdat ons Hom leer ken in Sy Woord. Hierdie feit
beklemtoon dan vir ons die belangrikheid van die gesag van die Skrif.
Verder het ons ook geleer dat slegs iemand wat in Christus weer gebore is enige
gesag vir God se Woord kan hê. Ons word dus deur die werk van die Heilige Gees
oortuig van die gesag van die Skrif wat in elkgeval altyd bestaan.
Dit is egter ook so dat die Bybel vir die kind van God vanuit Homself gesag het.
Dit sien ons raak in die getuienis van die Ou Testament, die bevestiging van die Ou
Testament deur Jesus Christus en die Apostels en die gesag van die Nuwe
Testament op grond van die gesag van die Apostels.
Dit is dan vanuit hierdie drie bogenoemde punte dat die aanslag teen die gesag
van die Skrif hanteer is. Binne die bestek van hierdie stuk werk is daar net na drie
dwalinge rondom die gesag van die Skrif gekyk. Daar is natuurlik nog baie ander
dwalinge en variasies van dit wat genoem is.

Gereformeerde Skrifverklaring:
Openbaringshistories of Sosio-histories?

Wat ons egter na alles leer is dat die stryd om die gesag van die Skrif ten diepste
‘n stryd is tussen geloof en ongeloof, tussen lig en duisternis, tussen die HERE en
die Duiwel. Hierdie stryd sal aanhou tot op die dag dat Jesus Christus weer sal kom
en Sy oorwinning oor die Duiwel finaal sal wees. Tot dan kry ons van Christus
egter die opdrag om te waak (Mattheüs 25:13), ook op die gebied van die stryd om
die gesag van die Skrif.
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1. Inleiding
Die wonder en die problematiek van die Bybel word m.i. pragtig saamgevat in
Jesaja 55:8-11:
“My gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle weë is nie my weë nie, sê
die HERE. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër
as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes … Want soos die reën en
die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie … so sal
die woord wees wat uit my mond uitgaan.”
a)

Wat sê dit oor die problematiek van die Bybel? Dit sê dat die dinge van God
vir ons sondaarmense onbereikbaar en onbegryplik is (“soos die hemel hoër is
as die aarde”).
b) Wat sê dit oor die wonder van die Bybel? Dit sê dat God sy onbegryplike weë
en gedagtes tog in sy Woord verstaanbaar aan ons bekendmaak.
Die wonder en problematiek van die Bybel gaan dus oor die twee eienskappe wat
dit besit: enersyds dat dit helder en duidelik is (die sg. Perspicuitas van die Skrif),
andersyds dat dit die onpeilbare dieptes van God bevat.
Die groot wonder hiervan is dat dié twee - die helderheid en die onbegryplikheid
van die Bybel - nie teenoor mekaar staan nie, maar mekaar aanvul. Die Bybel is
so duidelik dat selfs klein kindertjies dit kan verstaan (Matt.11:25), maar dit bly
steeds soos ’n onuitputlike goudmyn waarin elke gelowige moet bly delf om die
rykdom van God se weë en gedagtes al beter te begryp. Hierdie wonder van die
Bybel bring ons te staan voor die noodsaak van Skrifverklaring.
2. Grammaties-historiese grondslag
Die vraag deur die eeue is dus nie óf Skrifverklaring vir die gelowige nodig is nie,
maar hóé dit gedoen moet word. Oor die hóé van Skrifverklaring is daar deur die
eeue tot vandag toe debat gevoer - bekend as die hermeneutiese debat. Om u nie
met al die besonderhede te vermoei nie, vat ek die debat deur die eeue in twee
hooflyne saam, nl. die grammaties-historiese lyn en die allegoriese lyn. Van die
begin van die Christelike kerk se geskiedenis, kom ons sê van die 3e en die 4e eeu
af, het Bybelverklaarders een van hierdie twee gedagtelyne gevolg.
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Die grammaties-historiese lyn: Die grammaties-historiese benadering soek die
boodskap van die Bybel in die teks self. Dit wil sê: dit wat daar geskryf staan ( die
“grammatiese“) is die verklaarder se uitgangspunt. Hy moet die “grammatiese”
egter lees binne die historiese verband waarin dit gegee is (dus: “grammatieshistories”). En só, deur die teks binne sy verband te lees, word die on verstaanbare
verstaanbaar en die onbegryplike begryplik.

Met so ’n beskouing word die Bybel tot ’n tydgebonde boek gereduseer en word
die uniekheid en die gesag van die Bybel - en daarmee ook die uniekheid en die
gesag van God - verwerp. Daarom het die Gereformeerde teologie van die begin
af die histories-kritiese benadering verwerp. Die Gereformeerde antwoord op die
Historiese Kritiek is kortliks:
a)

Die allegoriese lyn: Die allegoriese benadering soek die boodskap van die Bybel
nie in die teks nie maar agter die teks. Dit wil dat die verklaarder ’n ander (dieper,
verborge) betekenis aan die teks moet heg as dit wat daar geskryf staan (die woord
“allegories” beteken juis “om anders te sê”).
Hierdie twee lyne het deur die eeue die kern van die hermeneutiese debate gebly.
Onnodig om te sê, die Gereformeerde teologie se Skrifverklaring het die
grammaties-historiese rigting nagevolg. By die hervorming het Calvyn die
allegoriese benadering verwerp omdat dit ’n spanning plaas tussen die duidelikheid
(dit wat daar geskrywe staan) en die diepe betekenis van die teks. Die diepe
betekenis van die teks is nêrens elders te vinde nie as in die teks self. Juis deur dit
wat daar geskrywe staan as uitgangspunt te neem en dit noukeurig te lees binne die
konteks waarin God dit gegee het, kom ’n mens daartoe om God se openbaring van
sy hoë weë en onbegryplike gedagtes te verstaan. Natuurlik deur die krag van die
Heilige Gees, wat immer in en deur die Woord werk.
Van die hervorming af tot vandag toe het die gereformeerde kerke die grammatieshistoriese manier van Skrifverklaring gevolg. Met verloop van tyd het daar egter
bepaalde aksente na vore getree wat eensydighede in die Skrifverklaring tot gevolg
gehad het en die wonderlike balans van die Skrif versteur het. Die gevolg was
dikwels ’n eksegese wat meer verduister as wat dit verduidelik. Hoe het dit
gebeur?
3. ’n Blote historiese lees van die Bybel
Kort na die Reformasie het ’n groep teoloë begin om die Bybel as ’n blote
historiese geskrif te lees. Dit het gebeur op aandrang van geleerdes van die 17e en
18e eeu wat onder invloed van die filosofie van die Rasionalisme en die Historisme
gestaan het. As uitvloeisel hiervan het daar in Duitsland gedurende 19e eeu die
sogenaamde histories-kritiese skool van denke ontstaan. Die Historiese Kritiek
beskou die Bybel as

Die Bybel is nie ’n menslike produk nie aangesien die Heilige Gees die
Bybelskrywers geïnspireer het sodat dit uiteindelik ’n boek van God is.
b) Die Bybel is ’n unieke boek aangesien dit die Woord van God is waarin
Hy met Goddelike gesag sy openbaring aan mense bekend maak.
c) God het sy Woord in ’n spesifieke tyd in die geskiedenis gegee en daarop
gerig, maar dit nie daartoe beperk nie (dit is tydgerig maar nie tydgebonde
nie).
Die bekende Duitse teoloog van die eerste helfte van die 20e eeu, Rudolf
Bultmann, is as student geskool in die Historiese Kritiek. Hy het egter daarteen
gerebelleer, aangesien hy nie kon vrede maak met die gedagte van ’n boodskaplose
Bybel nie. Soos die Bybel daar geskrywe is, het Bultmann (getrou aan sy historieskritiese skoling) geredeneer, is dit in die geskiedenis vasgevang en is dit vir die
moderne mens betekenisloos. Om by die (eintlike) betekenis daarvan uit te kom,
sê hy, moet die Bybelboodskap uit sy historiese omhulsel uitgehaal word, daarvan
“bevry” word en moet die boodskap gesoek word “agter” dit wat daar geskrywe
staan. Hiermee het Bultmann die grammaties-historiese benadering vaarwel
toegeroep en hom as ’t ware by die allegoriese metode van Skrifverklaring geskaar,
wat ’n boodskap soek nie in dit wat daar geskrywe staan nie, maar verborge êrens
agter die teks.
5. ’n Geskiedenislose lees van die Bybel
’n Ander reaksie teen die histories-kritiese benadering het gekom van teoloë wat
die historiese aspek van Bybel eenkant geskuif het en ’n oormatige klem op bloot
grammatiese analise geplaas het. Daarmee het hulle in praktyk die grammatieshistoriese metode omskep in ’n grammaties(-historiese) metode. Hierdie manier
van uitleg, wat myns insiens tipies is van die beskouings wat as “fundamentalisme”
bekend staan, hanteer die grammatiese besonderhede van die geskrewe teks
geskiedenisloos (a-histories), dit wil sê buite konteks. Dit hou nie rekening met die
historiese gerigtheid van die Bybel nie. Enkele voorbeelde:
a)

a) ’n blote historiese boek (nie Woord van God nie),
b) wat bloot deur mense tot stand gekom het (nie geïnspireer deur die
Heilige Gees nie)
c) en wat vandag niks meer is nie as maar net ’n bron vir geskiedskrywing
(nie God se openbaring met ’n boodskap aan die mens nie).
47

Die Here se opdrag aan Moses en Israel om uit Egipte te trek word net so
op die roeping van gelowiges vandag oorgeplaas, sonder inagneming van
Israel se besondere omstandighede en hulle buitengewone roeping as
verbondsvolk van die HERE in die Ou Testament.
b) Jesus se opdrag aan die melaatse wat Hy gesond gemaak het: “Gaan
vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging” (Luk.5:14) kan nie
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c)

begryp word as dit net so sonder inagneming van die destydse Joodse
gebruike gelees word nie.
As ’n mens Openbaring 12:3 lees asof dit blote geskiedenis is sonder om
rekening te hou met die aard van die Openbaringboek, kan jy tot die
gevolgtrekking kom dat daar regtig ’n draak in die hemel sal verskyn wat
met sy stert ’n derde van die sterre van die hemel sal wegsleep aarde toe.

Teenoor so ’n benadering wat die Bybel buite sy (historiese) konteks lees, staan die
Gereformeerde Skrifverklaring op ’n grammaties-historiese Skrifverklaring.
5. Sosio-historiese verklaring – Goue middeweg?
Gedurende die laaste dekades van die 20e eeu het verskeie teoloë probeer om die
wanbalans wat deur ’n “geskiedenislose” lees van die Bybel ontstaan het, weer reg
te stel. Juis omdat die gereformeerde teologie uitgaan van ’n grammatieshistoriese Skrifverklaring, het hierdie teoloë probeer om die historiese deel van die
Skrifverklaring weer tot sy reg te laat kom. Ek noem die name van SuidAfrikaanse teoloë soos Du Plessis (Applying the results of social-historical
research to narrative exegesis. Neotestamentica 30(2), 1996: 335-385), Van
Rensburg (’n Metodologiese verkenning na die verdiskontering van soio-historiese
gegewens in die bestudering van vreemdelingskap in 1 Petrus, In die Skriflig
30(1), 1996:37-56), Combrinck (A social-scientific perspective on the parable of
the `unjust’steward, Neotestamentica 30(2), 1996:281-306) en Du Toit (God’s
beloved in Rome (Rm 1:7); the genesis socio-economic situation of the first
generation Christian community in Rome, Neotestamentica 32(2), 1998:367-388).
In hulle poging het hierdie teoloë gaan leen by ’n nuwe belangstelling wat by
sommige eksegete in Europa en die VSA posgevat het, naamlik ’n studie van die
sosio-historiese konteks van die Bybel. Wat hulle gedoen het, was om die resultate
van die sosio-histo-riese (en sosiaal-wetenskaplike) studies oor te vat en deel van
grammaties-historiese eksegese te maak. In ’n sekere sin is hierdie pogings nie te
versmaai nie aangesien dit daadwerklik probeer het om ’n saak in die kalklig te stel
wat nog altyd ’n wesentlike komponent van die grammaties-historiese
Skrifverklaring was, naamlik die kultuur-historiese oftewel sosio-historiese
konteks van die Bybelboeke.

a)

Die eksegeet word deur die sosio-historiese benadering verlei om te begin
dink dat hy deur die sosio-historiese konteks van ’n Skrifdeel te bestudeer,
die eintlike historiese deel van sy eksegese afgehandel het.
b) Die eksegeet begin die sosio-historiese gegewens van die teks hanteer as
die eintlike sleutel tot die verstaan van die teks. Tot sy uiterste gevoer,
word buite-Bybelse (sosio-historiese) gegewens dan ingevoer om die
“eintlike” betekenis aan die teks te verleen en om selfs dit wat in die teks
staan, te “veto” - in die lig van sosio-historiese gegewens is dit wat daar
geskrywe staan nie geldig nie!
c) In sy heel uiterste vorm word die Bybel as blote produk van sy sosiohistoriese konteks beskou. Die Heilige Gees as eerste Skrywer van die
Bybel word in teorie miskien nog erken, maar in praktyk het die Bybel
maar sy beslag gekry vanuit die destydse samelewing. Wat buite rekening
gelaat word is die feit dat die Heilige Gees dikwels die Bybelskrywers laat
skrywe het in weerwil van die sosio-historiese situasie of as korrektief op
die sosio-historiese situasie.

Soos met elke nuwe onderneming, loop ook die sosio-historiese benadering egter
die gevaar om eensydig te raak. In pratyk het ’n sosio-historiese benadering dan
ook die grammaties-historiese benadering so toegepas dat dit inderwaarheid ’n
(grammaties-)historiese model geword het. Met ander woorde: hulle het die
pendulum te ver laat terugswaai en het nader beweeg aan die Historiese Kritiek.
Lategan, (Current issues in the hermeneutical debate. Neotestamentica 18 (1984):
1-16) waarsku teen eensydighede waaraan die sosio-historiese benadering
blootgestel is. Die grootste gevaar waarop hy wys is dat hierdie benadering die
historiese aard van die Bybel reduseer tot die sosio-historiese situasie waarin die
boeke van die Bybel ontstaan het. Laat ek verduidelik:

Voorbeelde van so ’n sosiologiese lees van die Bybel is die volgende:
a) Die teoloog Jonathan Draper vind die sleutel tot die verstaan van Romeine
13:1-7 (“Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom
gestel is … ”) in wat hy noem die tradisioneel-sakrale gesagstrukture wat
by die Jode gegeld het. Hy sê dat Paulus inderwaarheid hierdie gesagstrukture verwerp het. Maar vanweë die besondere politieke
omstandighede van sy tyd gee hy nogtans die opdrag - nie om Christene
se houding teenoor die staat vir alle tye uit te spel of om staatsgesag
prinsipieel te begrond nie, maar “om ’n gemeentetjie pragmaties te
oriënteer in ’n spesifieke situasie, ter wille van voortbestaan van die
gemeente in Rome (vgl. Jan Botha, Semeion, 1988:71-72).
b) Desgelyks word gehandel met 1 Timoteus 2 (veral vers 12: “Ek laat die
vrou nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet
haar stil hou.”) in die debat oor die plek van die vrou in die kerk. Sosiohistoriese verklaarders wil dit hê dat 1 Timoteus 2 nie geneem kan word
as ’n Skrifverbod op vroue wat in die erediens die leiding neem en die
woord neem nie. Waarom? Omdat Paulus (of wie ook al volgens hulle 1
Timoteus geskryf het!) nie bedoel het om ’n altyd geldende prinsipiële
reëling m.b.t. vroue in die erediens te gee nie. Dit lei hulle af uit die
Hellenistiese denke van die destydse samelewing wat, onder invloed van
die Stoïsynse filosofie wat deur Marcus Aurelius gepropageer is, gestreef
het na ’n algehele harmonieuse bestaan. En nou word gesê: Die skrywer
van 1 Timoteus was eintlik ten gunste daarvan dat vroue in eredienste die
leiding kan neem en selfs die woord kan neem. Nogtans verbied hy dit in
sy brief, omdat hy geweet het daar groot onmin in die kerk gaan kom as
hy dit sou toelaat. En sulke onmin sou in stryd wees met die Hellenistiese
strewe na algehele harmonie. Wat die skrywer dus in 1 Timoteus 2:12
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c)

reël, is nie die plek wat vroue in die erediens behoort te beklee nie maar
dat dinge in die kerk so moet verloop dat dit, na gelang van
omstandighede, die minste weerstand ontlok. Hoe weet hulle dit? Nie uit
die Bybel nie, maar uit die buite-Bybelse omstandighede. Die sosiohistoriese konteks word dus so ingespan dat dit die Bybel laat buikspreek
om iets anders te sê as wat daar geskrywe staan. “Iets ander sê” - die
uiteinde is dus ’n soort allegoriese Skrifverklaring.
Desgelyks is verlede jaar in ’n artikel in Die Skriflig beweer dat geen
gesagsreëling wat in die Bybel vir die huisgesin en vir die kerk gegee
word, vandag ernstig opgeneem kan word nie. Motivering: Die Bybel is
die produk van die patriargale, androsentriese samelewingstrukture van
daardie tyd - strukture wat vandag nie meer geldig is nie. Met sulke
argumente word die Bybel gereduseer tot die blote produk van die
destydse samelewing en word die Heilige Gees as eerste Skrywer en as
bron van die Skrifgesag hoegenaamd nie in berekening gebring nie.

Die basiese probleem met die sosio-historiese metode is dat dit, in sy ywer om van
enige sweem van fundamentalisme te ontkom, ’n halfpad-ontmoeting tussen die
Gereformeerde Skrifverklaring en die Historiese Kritiek word, En, soos met elke
“goue middeweg”-poging, bevind die sosio-historiese Skrifverklaring hom op die
ou einde op ’n vlakte waar dit nog kant nog wal raak. Hoogstens sou ’n mens
daarvan kon sê dat dit die proses van grammaties-historiese Skrifverklaring
onvoltooid laat en daarom nie in sy doel slaag nie. Dit vra immers net na die
historiese konteks waarop God elke Skrifuitspraak gerig het en nie óók na die
historiese konteks van God se openbaring nie. Dit ignoreer die
openbaringshistoriese konteks van die Bybel.
6. Wat is die Openbaringshistoriese konteks?
Die heel belangrikste en omvattende historiese konteks waarbinne God elke
Skrifwoord gestel het, is die konteks van sy openbaring in en deur die geskiedenis.
Die Duitse Gereformeerde teoloog Oscar Cullman (Christ and Time. SCM.
1952:27), wat ’n voorstander van die Heilshistoriese benadering is, sê uitdruklik
dat “revelational history (Offenbarungsgeschichte) is still more comprehensive.”
Hoe so?
God het sy openbaring aan die mens in die geskiedenis gegee - tydgerig, soos die
Gereformeerde Skrifbeskouing dit het. Maar daarmee word die Bybel nie
gereduseer tot ’n aantal onsamehangende tydgerigte openbarings nie. Nee, elke
boek, elke Skrifwoord - in watter tyd en omstandighede God dit ook al gegee het
- vorm deel van die groot geheel van God se Skrifopenbaring aan die mens. In
die Gereformeerde Skrifleer praat ons van die eenheid van die Bybel.
Die eenheid van die Bybel het tot gevolg dat die Skrifverklaarder duidelikheid
moet kry oor hoe die voorhande Skrifwoord inpas in die geheel van die Gods51
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openbaring. Ons moet onthou dat God sy openbaring oor ’n lang historiese
tydperk (ongeveer 3000 jaar) gegee het. Die openbaring het nie eensklaps volledig
tot die mens gekom nie. Daar was voortgang. En Goddelike beplanning. Daarom
kan ’n mens praat van groeiende openbaringslyne wat soos goue drade deur al die
boeke van die Bybel loop. En hoe verder die tyd aangestap het, hoe vollediger,
duideliker het die lyne van openbaring geword - juis omdat die eerste dele die
later dele ondersteun en die latere dele die eerste dele belig (vgl. Heb 1:1).
Die groeiende openbaringslyn kan vergelyk word met ’n gordyn voor ’n verhoog
wat gelig word. Eers sien ’n mens net klein, oënskynlik onsamehangende dele van
die dekor en miskien die voete van die akteurs. Maar namate die gordyn verder
gelig word, word alles al duideliker in konteks gesien en word die betekenis
daarvan al duideliker. Die eerste dinge raak nie later onbelangrik nie, maar eers in
die lig van die latere kry dit hulle volle betekenis. Vergelyk Jesus se woorde in
Matteus 5:17: “Ek het nie gekom om die wet en die profete te ontbind (kragteloos
te maak nie), maar om dit te vervul (hulle volle betekenis te gee).
Die taak van Openbaringshistoriese Skrifverklaring is dus om uiteindelik die vraag
te beantwoord : Hoe pas hierdie besondere Skrifdeel binne die geheel-geskiedenis
van God se openbaring in? Is dit die “voete”? Is dit die “hande”? Los daarvan
staan dit nooit. Wat is dan die openbaringshistoriese verband ?
Die hermeneutiese sleutel tot die gereformeerde prediking is dus nie geleë in sosiohistoriese gegewens of in enigiets anders nie as die openbarings-historiese lyn(e)
van die Skrif. Dit bied immers die mees omvattende vertrekpunt, wat inklusief van
sowel die verbondshistoriese en die heilshistoriese lyn is. Die Skrifboodskap kan
dus voorgestel word as inklusiewe konsentriese sirkels, waarvan
a) die heilsopenbaring van verlossing in Christus, in die sentrum staan,
b) aangebied binne die ruimer raamwerk van God se verbond;
c) maar in die mees omvattende sin is dit openbaring van God, wie Hy is, sy
werke, sy wil, sy koninkryk (waarby sy verlossing en sy verbond van
genade ingesluit is).
Coetzee (Kernmotiewe in die Godsopenbaring van die Nuwe Testament, 1982:48)
stel dit soos volg: “Die term `Openbaringsgeskiedenis’omvat God se
Selfopenbaring, sy weg en sy werke met die ganse skepping, en - sover dit die
mens aangaan - sowel sy heilswerk as sy oordeelswerk oor gelowiges én
ongelowiges.” Voeg hieraan toe: En hierdie weg wat God volg ontvou Hy van
Genesis tot Openbaring soos ’n pragtige historiese tafereel voor die mens se oë.
Enkele voorbeelde van openbaringshistoriese Skrifverklaring:
Kom ons begin met ’n Skrifuitleg van die Here Jesus self in Matteus 19:8-9. Dit
doen Hy n.a.v. die strikvraag van die Fariseërs oor egskeiding. Hulle probeer Jesus
52

Esra Verslag – Uitgawe 54

Esra Verslag – Uitgawe 54

vasvra op grond van Deuteronomium 24:1. As dit dan heeltemal verkeerd is om te
skei, waarom het Moses volgens Deuteronomium 24:1 beveel dat ’n skeibrief
gegee word? Jesus antwoord: “Omdat Moses vanweë die hardheid van julle harte
julle toegelaat het om te skei.” Daarmee sê Hy:
1.) Indien Deuteronomium 24:1 gelees word sonder inagneming van sy historiese
situasie, kan dit verkeerd verstaan word as ’n goedkeuring van egskeiding.
Die historiese situasie was egter dat die Israeliete, in weerwil van die Here se
uitdruklike verbod, hulle aan egskeiding bly skuldig maak het. Ten einde die
Israeliete binne so ’n sondige situasie daarvan te weerhou om by die sonde van
egskeiding nog verdere onreg te pleeg, het Moses aan hulle voorskrifte gegee
oor hoe om dan ten minste verdere onreg te vermy as hulle dan volhard om te
skei (“ … ’n skeibrief gee”).
2.) Jesus voeg egter dadelik by: “ … maar van die begin af was dit nie so nie”.
Daarmee wys Hy dat Deuteronomium 24 in ’n ruimer konteks gelees moet
word. Dit moet verstaan word binne die breë openbaringshistoriese raamwerk
van God se instelling van die huwelik by die skepping (“In die begin”).
Deuteronomium 24 se “wettiging van egskeiding” staan dus nie op sy eie nie,
maar staan binne die groter raamwerk van God se bedoeling met die huwelik
uit die staanspoor. Met verwysing na Genesis 2 onderstreep Jesus drie aspekte
aangaande die huwelik soos God dit in die begin ingestel het:
a) Hy het hulle man-en-vrou gemaak;
b) die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef;
c) hulle sal een vlees wees.
Uit hierdie (openbaringshistoriese) oorwegings toon Jesus aan dat God man en
vrou in die huwelik saamgevoeg het en dat hulle daarom glad nie mag skei nie.
3.) Jesus trek die openbaringshistoriese lyne verder deur vanaf die Ou Testament
na die Nuwe Testamentiese bedeling. Nadat Hy die perspektief van Genesis 2
gestel het, voeg Hy daarby: “Maar Ek sê vir julle: wie van sy vrou skei,
behalwe oor hoerery, en ’n ander een trou, pleeg egbreuk” (Mt 19:9). Hy trek
die openbaringshistoriese lyn dus vanaf die skepping, reg deur die Bybel tot by
Homself, die Christus. Hoe moet die saak gesien word nou dat Christus self
gekom het? “Ek sê vir julle … ”
Vir ’n tweede voorbeeld gaan ons weer na 1 Timoteus 2:12. Wanneer Paulus die
(gewraakte?) swygopdrag vir vroue oplê, dan plaas hy die opdrag binne die geheel
van die Skrifverband:
a) Ook hy trek die lyn terug tot by die skepping: “Want Adam is eerste
gemaak, daarna Eva” (2:13).
b) Daarvandaan na die sondeval: “En Adam is nie verlei nie, maar die vrou
het haar laat verlei en het in oortreding gekom” (m.a.w. by die sondeval
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c)

het beide man en vrou hulle misgaan deur die leiding van die vrou te laat
uitgaan) (2:14).
Uiteindelik trek hy die lyn weer deur tot by die verlossing in Christus:
“Maar sy sal gered word as die een wat kinders baar (d.w.s. met behoud
van die besondere plek wat God by die skepping/sondeval aan haar
toegeken het), as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking (wat van
alle gelowiges verwag word).

Hieruit is dit duidelik dat die sogenaamd swyggebod nie maar op sosio-historiese
omstandighede berus het nie, maar dit gegrond word op die breë
openbaringshistoriese lyne wat reg deur die Skrif tot by Christus loop.
7. Prinsipiële vertrekpunte van ‘n Openbaringshistoriese studie
7.1 Skrif as Godsopenbaring
Hiermee word as prinsipiële vertrekpunt geneem die konfessie dat God Homself en
sy dade in die Skrif openbaar. Die Bybel word dus bestudeer as Gods-openbaring.
Hiermee word ’n bewuste keuse gemaak teenoor die histories-kritiese
Skrifbeskouing wat die historiese karakter van die Bybel wel erken, maar wat die
Godsopenbarende aard daarvan misken. Ook teenoor daardie sosio-historiese
studies wat die klem so swaar op die historiese laat val dat die woorde wat daar
staan nie meer as komende van God erken word nie.
7.2 Die historiese karakter van die Godsopenbaring
Die benaming “Openbaringsgeskiedenis” gaan ook uit van die veronderstelling dat
God sy openbaring in en deur die geskiedenis gee. Die doel van
openbaringshistoriese studie is dan ook om die Skrifgeopenbaarde dade van God in
die geskiedenis te bestudeer. Ook word hiermee ’n prinsipiële keuse gemaak
teenoor ’n fundamentalistiese Skrifbeskouing wat die Skrif wel as Godsopenbaring
erken maar die historiese aard daarvan misken. Deur die historiese karakter van die
Godsopenbaring as uitgangspunt te neem, word openbaringshistoriese studie
gegrond op die aanname dat daar in die Godsopenbaring ’n historiese voortgang is
en dat hierdie voortgang ook in die te-boek-gestelde openbaring, die Bybel,
weerspieël word.
7.3 Die eenheid van die Kanon
Dat daar ’n onderlinge samehang van die 66 boeke van die Bybel is en dat daar soiets soos ’n geheel-prediking van hierdie 66 boeke bestaan, is - weer eens ’n
konfessionele aangeleentheid. Die konfessie van die eenheid van die Kanon, soos
dit in artikel 25 van die Nederlandse Geloofsbelydenis sy neerslag vind, vind die
fundamentele eenheid van die Ou en die Nuwe Testament in Jesus Christus. God
se koninklike heerlikheid en gesag, sy geregtigheid en sy genade, sy wese en sy
werk het as openbaringsmiddelpunt die persoon van Jesus Christus.
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Die handhawing van die eenheid van die Kanon hang ten nouste saam met die
erkenning van die Heilige Gees as Eerste Skrywer van die Kanon. Die
aanvaarding dat al 66 boeke van die Kanon uiteindelik na die één Outeur toe
terugherlei kan word, maak dit moontlik om van ’n onderlinge samehang en
geheel-prediking te praat.
7.4 Verskeidenheid te midde van die eenheid
Openbaringshistoriese eksegese berus op die veronderstelling dat die
Godsopenbaring in die Skrif - te midde van die inherente eenheid daarvan - ook
’n besliste diversiteit vertoon. Deel van die historiese diversiteit van die
Skrifopenbaring, is dat God sy een Skrifopenbaring in 66 verskillende boeke laat
opteken het deur ’n verskeidenheid van skrywers met verskillende invalshoeke,
met gebruikmaking van verskillende literêre genres en tegnieke, onder verskillende
sosio-historiese omstandighede. Die historiese karakter van God se geskrewe
openbaring vind juis gestalte in die diversiteit van geskrifte waarin dit geboekstaaf
is.
8. Ten slotte
Heelwat sou nog gesê kon word oor die metodes van en vereistes vir die hantering
van Openbaringshistoriese gegewens in die eksegese. Tyd en ruimte ontbreek
egter. Die doel van hierdie voordrag was egter bloot om te verduidelik waarom
Gereformeerde Skrifverklaring in die volle sin van die woord nie anders kan nie as
om te kom tot ’n Openbaringshistoriese uitleg van die Skrif. Grammatiese
(sintaktiese, stilistiese, strukturele, ens.) studie is onontbeerlik. Ook is die studie
van die sosio-historiese omstandighede van die menslike skrywer en die eerste
lesers uiters belangrik. Maar waarsonder die grammaties-historiese eksegese nie
kan eindig nie, is om die verband van die Skrifwoord met die res van die
Godsopenbaring te vind. Dit vra vir Skrif-met-Skrif-vergelyking.
Die verskillende stappe van Skrifverklaring kan vergelyk word met ’n huis wat
gebou word.
a)

Die fondament wat gelê word, waarop alles berus, is die grammatikale
ontleding van die teks.
b) Die mure wat daarop gebou word, is die studie van die historiese situasie
(sosio-historiese gegewens) waarop God die Skrifwoord gerig het (ook
bekend as die besondere kanoniek van die Bybelboek).
c) Die dak waarin alles tot ’n eenheid saamkom, is die openbaringshistoriese
studie.
Immers, uiteindelik is die belangrike vraag wat beantwoord moet word: Wat sê
God vir ons hier, in hierdie Skrifwoord as deel van sy openbaring?
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Die Nuwe Afrikaanse Vertaling
ds. LS Kruger
__________________________________________________________________________
Lesing gelewer voor die Gereformeerde Susters, Eikenhof, 11 September 1985. Ds. Kruger
is emeritus-predikant van die GKSA.
__________________________________________________________________________

Die beginsel standpunt wat die vertalers as uitgangspunt geneem het by die
vertaling van die NAV Is van kardinale belang. Hier val die klem op wat die
Bybel is, hoe dit tot stand gekom het en wat die kenmerke daarvan is.
1. Die Prinsipiële Skrifbeginsels
Ons glo die Bybel is die Woord van God. Dit het Goddelike gesag. Paulus sê
immers in 2 Tim. 3:16: “Die hele Skrif is deur God ingegee … .” en as hy verder
byvoeg dat dit voldoende is “sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke
goeie werk volkome toegerus” onderstreep hy die duidelikheid van die Skrif soos
dit deur God ingegee is.
Hoe God die Skrif aan ons gegee het, word onder andere in 2 Petr.1:21 duidelik
geopenbaar: “want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie,
maar, DEUR DIE HEILIGE GEES GEDRYWE, het die heilige mense van God
gespreek.”
Die Heilige Gees is in wese die Skrywer van die Woord van God. En daarvoor het
Hy mense gebruik en geïnspireer. Ons noem dit die organiese Skrifinspirasie. Dit
beteken dat God die Heilige Gees deur die eeue heen mense gebruik het, in hul eie
omstandighede, aanleg, geleerdheid om die wil van God te openbaar. Nou moet
ons nie dink dat die Heilige Gees die skrywers maar net ‘n algemene idee gegee
het en dat hulle die bedoeling van die Heilige Gees in hul eie woorde weergegee
het nie. Dit gaan in die skrywe van die Woord van God ook om die woordelike
inhoud. Ons noem dit die grafiese inspirasie.
Moses sê immers: “Julle mag by die woord wat ek julle beveel het niks byvoeg nie
en julle mag daar niks van weglaat nie.” (Deut.4:2). In aansluiting hierby sê God
in Openb.22:18,19 dat wie by die geopenbaarde Woord iets wil byvoeg God oor
hom die plae sal byvoeg en wie iets weglaat, dan sal God sy deel wegneem uit die
boek van die lewe. Onse Here Christus bevestig in Matt.5:18 dat dit gaan om elke
jota en titteltjie van die Woord van God. Dit gaan in die Woord van God om die
noukeurigheid van die kleinste besonderhede.
Hiermee word gesê dat die Bybel genoegsaam en volkome is. Die Bybel, as die
Woord van God, het die deurlopende tema: So sê die HERE Here! Dit word Ou en
Nuwe Testament genoem (2 Kor.3:14; Hebr.9:15). En by ‘n testament gaan dit om
elke woord en jota en titteltjie. Daar mag nie aan gepeuter word nie, want dan is dit
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vervalsing van die oorspronklike. Hierdie beginsellyne dat die Bybel die Woord
van God is, dit Goddelike gesag het, genoegsaam, duidelik en volkome is, word
vervat in ons Nederlandse Geloofsbelydenis artt. 3 & 7.
Teen hierdie agtergrond moet ons nou die uitgangspunt van die Bybelvertalers
beskou. Aangaande die wonder van die Woord van God, net die volgende twee
opmerkings:
* Hoewel daar meer as 1500 jaar verloop het tussen die skrywe van Genesis en
dié van Openbaring, volg die hele ontplooiingsgeskiedenis van die Bybel ‘n vaste
faset en is dit ‘n afgeslote geheel.
* Hoewel ons nie meer die oorspronklike geskrifte van Moses of Dawid of Jesaja
of Paulus het nie, het God dit so beskik dat die hele inhoud van die Bybel bewaar
gebly het deur al die eeue heen – en tot vandag toe word nog steeds nuwe en hele
fragmente van die Bybel ontdek wat die oorspronklike bevestig.
2. Vereistes by Vertaling
Die krag van die Gereformeerde Kerk was nog altyd die handhawing van die
waarheid van die Woord van God. Hierdie beginsel moet dus ook by elke vertaling
gehandhaaf word.
‘n Vertaling is alleenlik suiwer as dit, met inagneming met die verskil in
idiomatiese uitdrukkings en die verskil in sinskonstruksies tussen die oorspronklike
en die ontvangstaal, teksgebonde is en bly. As gevolg van die verskil in
sinskonstruksies en woordeskat kan geen vertaling absoluut presies wees nie. Juis
daarom moet dubbele sorg aan die dag gelê word om die oorspronklike so suiwer
moontlik letterlik weer te gee en is alle eie interpretasies ‘n wesenlike vervalsing.
Teen die agtergrond van wat die Bybel is, hoe dit tot stand gekom het, wat die
kenmerke daarvan is en wat ‘n suiwer vertaling wesenlik inhou, moet die
uitgangspunt van die vertalers van die NAV beoordeel word.
3. Die Uitgangspunt van die Vertalers
Die Bybelvertalers van die NAV het die etiese Skrifinspirasie as uitgangspunt vir
hul vertaling geneem.
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Hierdie uitgangspunt word nie deur my by hul ingelê nie, maar dit is hul eie
verklaarde uitgangspunt:
In die Voorwoord van die NAV word gestel dat dit ‘n vertaling is “wat so getrou as
moontlik aan die grondteks bly.” Daarmee sê hulle direk dat die grondteks nie
konsekwent gevolg is nie.
Die so na as moontlik is egter in die ‘Voorwoord van die Blye Boodskap’baie
duidelik omskrywe. Die uitgangspunt van die vertalers was, so word dit in die
Voorwoord gestel, om ‘n vertaling daar te stel “wat vir die grootste moontlike getal
lesers aanvaarbaar sal wees.”
Nie God nie maar die mens is dus hul norm.
Uitgaande van die etiese inspirasie stel hulle hul uitgangspunt onomwonde “dat die
verstaanbaarheid van die vertaling VAN GROTER BELANG GEAG IS as die
letterlike weergawe van die grondteks.”
Hoewel die grondteks “nougeset geëerbiedig word”, so sê hulle, is dit nie letterlik
gevolg nie. Deur eksegetiese ondersoek het hulle die bedoeling van die teks
nagespeur en hul bevinding as vertaling weergegee.
Volgens die vertalers hoef die grondteks, die Testament van God, nie letterlik
weergegee te word nie – solank dit net geëerbiedig word en so na as moontlik in
gees en waarheid ooreenstem. Hulle ag die aanvaarbaarheid van die vertaling van
groter belang as die suiwere weergawe van die geskrewe Woord van God soos dit
deur die Heilige Gees geïnspireer, geskenk en bewaar is. Deur in hul vertaling van
‘n eksegetiese analise gebruik te maak om na te speur wat God en Jesus Christus
en die Heilige Gees eintlik bedoel het (en nie letterlik gesê het nie), kom hulle in
die NAV met hul eie interpretasies oor wat God eintlik wou gesê het (in moderne
Afrikaans) en wat Christus sou gesê het as Hy in ons tyd geleef het. En om in
hierdie doel te slaag, is weglatings van en byvoegings by die oorspronklike aan die
orde van die dag.
In hul uitgangspunt, opset en doel het die vertalers van die NAV hul gedistansieër
van die prinsipiële Skrif-gefundeerde Gereformeerde Belydenis en
Belydenisskrifte (o.a. NGB artt. 3,7) dat die hele Skrif deur God ingegee is, daar
niks aan verander mag word nie, dit duidelik genoegsaam en volkome is.

Hiervolgens gaan dit in die Bybel nie om die waarheid en vastigheid van elke jota
en titteltjie nie, maar om wat die algemene bedoeling van God met die Skrif was.
Daarom is die Bybel vir hul nie die Woord van God nie, maar bevat net die Woord
van God. Alleen die direkte woorde van God is die Woord van God terwyl die res
van die Skrif net etiese riglyne is. Gevolglik ag hulle hul nie absoluut teks- en
woordgebonde soos ‘n werklik suiwer vertaling eis nie.

Die NAV is in wese ‘n humanisties-georiënteerde parafrase met eie interpretasies
(van die vertalers) van die oorspronklike en nie ‘n wesenlike vertaling nie.
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Die gevolg hiervan is dat die inhoud wemel van inhoudelike misvertalings.
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4. Inhoudelike misvertalings
Op die pas afgelope Sinode is van die kant van verskeie Part. Sinodes ernstige
besware teen die inhoud van die NAV ingebring. In hierdie verband wil ek ‘n paar
losstaande voorbeelde aanstip.
a. Die wegvertaling van Christus in die OT
Die Klassis Pretoria het in ‘n breedvoerige en intensiewe studiestuk onder andere
bevind dat Christus uit die Ou Testament uitvertaal is.
i) Die gebruik van die naam HERE
God openbaar Hom in sy Wese met verskillende Name in die Heilige Skrif. Met
sy Naam sê God Wie Hy is en wat Hy doen. So openbaar God Homself met die
Naam Jahwè. Dit is die Naam van die God van die Verbond, die verlossende God,
God Drie-enig. Hierdie eienaam is in die ou vertaling vertaal met HERE.
Hierdie Verbondsnaam is in die NAV vereenselwig met God se “titel” “Naam
Adonai, wat met die Here vertaal is. Die Part. Sinode Oos-Transvaal het bevind
dat dit buite die bevoegdheid van die vertalers lê om “na aanleiding” van ander
plekke in die Bybel (wat ‘n subjektivistiese standpunt van die vertalers mag wees)
die onderskeidings wat in die grondteks in die Name van God voorkom, weg te
vertaal.
Hoewel die Sinode van 1982 (Acta, p.641/2) reeds teen die wegvertaling van God
se Verbondsnaam (Jahwè/HERE) in die 1979-vertaling van die Psalms beswaar
aangeteken het, het die vertalers van NAV hulle nogtans nie daaraan gesteur nie.
‘n Treffende voorbeeld van hoe die sin, diepte en wesentlike betekenis van God se
Verbondsopenbaring in die NAV wegvertaal is, is die seëngroet van Num. 6.
In die ou vertaling lees vers 24: “Die HERE (Jahwè) sal jou seën en jou behoed.”
Hier val die klem op God, die Vader. In die NAV lees dit: “Die Here (nie Jahwè
die God van die Verbond nie) sal julle seën en julle beskerm.” Die verandering in
sin betekenis tree skerper na vore in vers 25: “die HERE sal sy aangesig oor jou
laat skyn (profetiese-digterlike beeldspraak van Christus se verskyning as die Son
van Geregtigheid) en jou genadig wees”. Hiervan maak die NAV: “die Here sal
tot jul redding verskyn en julle genadig wees.”
In die derde spreuk (vs 26) val die klem op die werk van die Heilige Gees. “Die
HERE sal sy aangesig oor jou verhef (= om lief te hê) en aan jou vrede gee.”
Hiervan maak die NAV: “die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede
gee”.
Nie alleen verwerp die NAV die Skriftuurlike beeldspraak nie, nie alleen vertaal
hulle die Verbondsnaam weg nie, maar hulle plaas hul eie interpretasie in
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aanhalingstekens asof hulle weergawe die letterlike woorde is wat God gespreek
het!
ii. Psalm 110
Hierdie psalm besing die Messiasskap van Christus. In die ou vertaling lui die
opskrif: “Die Priesterkoning”. Dit gaan in die hele inhoud om die koningskap van
Christus. Die woorde van vers 1: “Die HERE (Jahwè) het tot my Here (Adonai)
gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u
voete”, word letterlik deur Christus aangehaal in Matt.22:44 as synde ‘n profetiese
heenwyse na Hom; Mark.13:36 sê dat Dawid dit deur die Heilige Gees sê en
Hand.2:34,35 verklaar dat hierdie woorde heenwys van die hemelvaart van
Christus.
Die NAV verwerp die hele Messiasskap van Christus in die psalm en verwater die
inhoud daarvan asof ‘n gewone aardse koning hier bedoel word: “Die Here (nie
HERE nie) het vir my koning (nie adonai, Here nie) gesê: Kom sit aan my
regterhand, en Ek sal jou vyande aan jou onderwerp.” Dit is ‘n totale verwaterde
misvertaling.
iii. Jesaja 49:8
Nog een van die honderde voorbeelde van hoe Christus uit die OT wegvertaal is,
is Jes.49:8. Daar staan geskrywe: “In die tyd van welbehae (= heilsbegunstiging),
het Ek U verhoor, en in die dag van heil het Ek U gehelp; Ek behoed U en gee U
as ‘n verbond van die volk … .” Die U wat hier aangespreek word dui op ‘n
profetiese heenwyse na Christus; daarom word dit met ‘n hoofletter geskryf.
Die NAV verwater die hele teks en laat alle spore van die Christus-verwysing na:
“Op die tyd wat Ek goeddink, sal Ek jou gebede verhoor, op die dag wanneer Ek
wil red, sal Ek jou help … … ”
b. Wegvertaling van Skriftuurlike heilsbegrippe
In die ‘Voorwoord van die Blye Boodskap’sê die vertalers dat hulle weggedoen
het met woorde en uitdrukkings wat slegs van kerklike gebruik is en dit vervang
het met “meer gebruiklike woorde uit die spreektaal.” In hulle poging om die
Bybel (onthou, dit is die geïnspireerde Woord van God) te verwêreldlik het hulle
dan ook weggedoen met Skriftuurlike heilsbegrippe.
i. Welgeluksalig
Hierdie woord word in die Bybel gebruik om ‘n staat van geluksaligheid uit te
druk. Dit is beskrywend van die verloste mens. So word die mens beskryf wat nie
meng met die goddelose (Ps.1:1); by God en Christus skuil (Ps.2:12;84:5); deur
God onderrig word (Ps.94:12); deur God uitverkies is (Ps.65:5); wie se sonde
vergewe is (Ps.32:1,2) om maar net enkele voorbeelde te noem.
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As Paulus in Rom.4:7,8 die mens welgeluksalig noem wie se ongeregtigheid
vergewe is, wie se sondes bedek is en aan wie die Here die sonde nie toereken nie,
dan kom hy met ‘n letterlike aanhaling van Ps.32:1,2. Dit gaan hier om die ewige
geluksaligheid. Die Griekse word makarioi dui daarop dat iemand “in die hoogs
denkbare staat van geluk verkeerd” (Grosheide). Hierdie word wat Paulus met
“welgeluksalig” omskrywe, kom van die Griekse stamwoord makaria = die
geluksaligheid (Van der Es: Grieks Woordenboek). In verswakte sin beteken
hierdie word “geluk” – soos dit in Plato en o.a. Luk.12:37 voorkom.
In die verplattingsproses van die NAV word die ewigheidsbetekenis van hierdie
woord wegvertaal en daaraan net ‘n etiese betekenis gegee: dit gaan goed; jy is
gelukkig.
ii. Goedertierenheid
Hierdie woord, wat minstens 158 keer in die Bybel voorkom, beskryf God se
vergewende genade, sy barmhartigheid en lankmoedigheid as uitvloeisel van Sy
neerbuigende liefde. Tog het die vertalers in die NAV hierdie wesenseienskap van
God totaal uitvertaal.
c. Verplatting
In hulle strewe om weg te doen met woorde en uitdrukkings wat slegs van
kerklike gebruik is, het die vertalers hulle op ‘n weg van algehele verplatting van
alles wat verhewe is, begeef.
i. Die Psalms
Op die Sinode was daar ernstige beswaar (o.a. Part. Sinode Noord-Transvaal) oor
die vertaalde Psalms. In hul uitgangspunt om weg te doen van alle Goddelik
geïnspireerde beeldspraak, is die siel van elke Psalm wegvertaal. (Verg. maar net
Ps. 23). En in die vervangingsproses van die geïnspireerde woord met hul eie en
die inhoud daarvan met hul eie interpretasies, is die wesenskern van feitlik elke
Psalm misvertaal. Na Ps.110 is reeds verwys. So ook na die wegvertaling van die
heilsbegrippe “welsalig” en “goedertierenheid” wat die meerderheid van die
Psalms kenmerk.
As voorbeeld hoe die kern misvertaal is, kan Ps.1:1 genoem word. Die weg van
verval word in die oorspronklike baie duidelik uitgestip: Dit begin met die
wandel (saamloop), word voortgesit met die staan en eindig met die sit in die
kring van die spotters. In eie NAV word hierdie dalende lyn totaal gemis en in die
omhaal van woorde word die kern van die teks gemis.
ii. Genesis 32
In Gen.32, waar Jakob met God worstel, word Hy gemeensaam deur Jakob
aangespreek as “jy” en “jou”, terwyl Jakob in die volgende hoofstuk vir Esau
eerbiedig as “u” aanspreek (Part.Sinode, Noord-Transvaal). Dieselfde verskynsel
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vind ons in Joh.4 waar die Samaritaanse vrou vir Christus sommer “jy” en “jou” –
en dit terwyl ons weet, dat teen die historiese agtergrond gesien, daar geen
gemeenskap tussen die Jode en die Samaritane was nie, met ‘n vrou in die publiek
haas nie gepraat is nie en dit buitendien nog ‘n Samaritaanse vrou was.
iii. Miga 1:8
Beskrywend van ‘n hartverskeurende verootmoediging lees ons in die “ou”
vertaling: “Ek wil klae soos die jakkelse en treur soos die volstruise.” Die smart
wat vibreer in hierdie woorde word deur die NAV amper lagwekkend weergegee
as: “Ek sal skreeu soos ‘n jakkels, brul soos ‘n volstruis.”
d. Misvertaling leerwaarhede
i. Genesis 6
In Gen.6:2 word die oorspronklike “seuns van God” (= die nageslag van Set, die
gelowiges – sien Hos.1:10) in die NAV met “Hemelwesens” vertaal, wat dan met
“die dogters van die mense” (= ongelowiges, nageslag van Kain) getrou het en ‘n
nuwe geslag verwerk het. Volgens ons gereformeerde engeleleer is die engele
eenmalige geskape wesens met geestelike liggame en sonder voortplantingsorgane.
Volgens die NAV beskik hul oor stoflike liggame met seksdrange en
voortplantingsorgane. Daarmee word ‘n streep getrek deur die geestelike bestaan
van die engele. Die Part. Sinode Noord-Transvaal het dan ook bevind dat die
opwekking van ‘n nuwe menslike geslag deur hierdie “hemelwesens” in stryd is
daarmee dat
*
in Adam alle mense in sonde geval het (Rom.5:12) en
** God uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak het (Hand.17:26)
ii. Markus 1:4
Die Part. Sinode van Oos-Transvaal het ernstige beswaar gehad teen die nuwe
vertaling van hierdie teks: “Hy (Johannes) het verkondig dat die mense hulle moet
bekeer sodat God hulle sondes kan vergewe, en dat hulle hulle moet laat doop.”
Hierdie vertolking berus op die dwaling van Arminius en word nog aangegryp deur
verskeie sektes. Hiervolgens moet jy jou eers bekeer voordat God jou sondes
vergewe en eers dan kan jy jou laat doop.
Nie alleen verdraai hierdie vertaling die oorspronklike, naamlik die doop van die
bekering (lei) tot (in) die vergifnis van sonde en dat sondes sonder enige verdienste
van ons kant vergewe word nie, maar dit trek ook ‘n streep deur die hele
Verbondsgedagte: ons kinders moet gedoop word as seël van die Verbond van
sonde-vergifnis.
Die Part. Sinode was dan ook van oordeel: “Daarom is die vertaling van die Nuwe
Afrikaanse Bybel nie toelaatbaar nie.”
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iii. Die Onse Vader
In Matt.6:13 eindig die Onse Vader met: “Want aan U behoort die koninkryk en
die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.” Die NAV laat hierdie woorde weg.
Die vertalers oordeel dat dit ‘n valse byvoeging by die woorde van Christus was.
Daarmee verklaar hulle dat die Kerk van die vroegste eeue af misgetas het en trek
hulle ‘n streep deur o.a. ‘n gedeelte van die Heidelbergse Kategismus en die
bestaande Formuliergebede.
e. Die Weglating van die Skriftuurlike historisiteit
Omdat die vertalers van die standpunt uitgegaan het dat die hele Skrif nie grafies
geïnspireer is nie en dit vir hulle in die vertaling nie gaan om wat God en Christus
werklik gesê het nie, maar wat God eintlik bedoel het en wat Christus eintlik sou
gesê het as Hy in ons tyd geleef het, ontruk hul vertaling uit die historiese
kontekste waarin die Bybelskrywers hul bevind het deur o.a. weg te doen van alle
Skriftuurlike mate, gewigte, tye, en dies meer.

dat daar geen betalingsmoontlikheid is nie. Só skilder Christus die mens in sy
absolute ewigheids-skuldverlorenheid. Daarteenoor, so sê Christus, was aan hierdie
man ‘n klein bedraggie, naamlik honderd pennings, verskuldig. En hierdie 100
pennings word nou “vertaal” met “’n paar rand.”
Die hele simboliek van die absolute skuldverlorenheid soos vervat in die 10 000
talente word egter totaal misvertaal met “miljoene rande.” Die vertalers sien die
simboliek van die ewige sondeskuld mis en vervlak dit tot ‘n blote materiële skuld.
En die ergste van alles is dat hulle hierdie “miljoene rande” en “’n paar rand”
letterlik in die mond van Christus lê deur dit in aanhalingstekens te plaas asof
Christus nie van talente en pennings gespreek het nie, maar van rande.14 En hierdie
voorbeeld van hoe die wese en kern van die oorspronklike mis vertaal is en woorde
in die mond van Christus lê wat Hy nie gesê het nie, kan in massa vermenigvuldig
word.

Alle Bybelse lengte-, gewigs- en inhoudsmate word in die NAV wegvertaal en
vervang met ons moderne mates van kilometers, kilogramme en liters. Dit is in
wese dus geen suiwere vertaling nie, maar inlegkunde.

5. Die aanvaarbaarheid en gebruiksnut van die NAV
a. Aanvaarbaarheid
Ons pas afgelope Sinode, en so ook verskeie Part. Sinodes, het ‘n woord van
besondere dank uitgespreek vir die onvermoeide ywer van almal wat met die
vertaling van die Bybel (NAV 1983) gemoeid was.

Ons Gregoriaanse kalender (met die name van die dae van die week) dateer vanaf
die tyd van Pous Gregorius XIII (1572-1585) en tog word dit terug getransporteer
na Matthéus (Mat.28:1) en Lukas (Lukas 24:1) waar die oorspronklike “die eerste
dag van die week” vervang word met “Sondagmôre.”)

Sonder om elke besluit van die Sinode in detail aan te haal, kan die volgende
hooftrekke van die besluite gestel word:

Net so word, waar Christus in Mark.12:15 en Luk.20:24 melding maak van ‘n
penning, die direkte woorde van Christus verdraai asof Hy van ‘n
ongeïdentifiseerde muntstuk spreek. So word ook die word penning (= die dagloon
van ‘n arbeider) in die gelykenis van die verlore penning in Luk.15 wegvertaal en
vervang met ‘n ongeïdentifiseerde “silwermuntstuk” – waarmee die hele simboliek
van die gelykenis ook in gedrang kom.
‘n Treffende voorbeeld egter van hoe – deur die vermodernisering van Christus se
woorde en die verwerping van die Skriftuurlike simboliek en historisiteit deur die
vertalers – die wesenlike sin en betekenis van die oorspronklike misvertaal is, is
die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser in Matt.18:23 vv. Christus maak
hier melding van ‘n man wat tien duisend talente skuldig was. Dit is ‘n enorme
bedrag. In daardie tyd is daar nie met sulke bedrae gehandel nie. Grosheide sê dan
ook: “Sommen als hier genoemd, kwamen toen niet voor.” Letterlik oorgesit gaan
dit hier wel om ongeveer R8 000 000. Maar in die gelykenis gaan dit om ‘n diepe
simboliek. ‘n Talent was die hoogste geldeenheid. 10 is die getal van afronding.
1000 (10x10x10) dui ‘n volkomenheid van ontwikkeling aan. En hierdie 1000
word nogmaals met 10 vermenigvuldig. In kort: die simboliek hier is dat die
betrokke dienskneg absoluut in skuld verkeer het. So onberekenbaar is sy skuld
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*

Die Sinode het nie die NAV amptelik gesanksioneer en in gebruik geneem
nie;

*

die kanselgebruik van die vertalings van 1933/53 (die ou bestaande) en
die 1983 word aan die plaaslike kerke oorgelaat;

*

die teks van die NAV sal nie in die Belydenisskrifte of die formuliere
geïmplimenteer word nie;

*

Hersieningsdeputate is benoem om al die besware wat voor die Sinode
gedien het en wat nog uit die kerkverband kan kom te ondersoek. Prakties
kan dit op ‘n hele nuwe hervertaling afstuur.

b. Gebruiksnut
Ten spyte van al die ernstige besware wat teen die NAV ingebring kan word,
beteken dit nie dat die hele vertaling nutteloos en nie-aanvaarbaar is nie.
14

Soos wat inflasie die waarde van die rand ondergrawe, kan “miljoene rande” met tyd dalk
die prys van ’n brood wees – BvdE.
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Inteendeel! Hoewel dit meer ‘n parafrase van die oorspronklike is as ‘n vertaling,
kan dit nogtans op verskillende terreine met vrug gebruik word.
In hierdie verband word verwys na ‘n skrywe van dr. G Jordaan in die Kerkblad
enkele maande gelede. Hy stel dat die NAV vertaling nuttig gebruik kan word in
nie-amptelike byeenkomste soos Bybelstudie, katkisasie, huislike gebruik, e.d.m.
Maar wat nou van kanselgebruik van die NAV? Omdat dit in wese net ‘n parafrase
van die oorspronklike is met die willekeurige byvoeginge, verandering en
weglatings deur van die vertalers, en dit in die prediking van die Woord van God
gaan om woord- en tekseksegese van die oorspronklike, behoort liefs met die
1933/53-vertaling, in die prediking volstaan te word.
Ek wil afsluit met die vraag: Is daardie predikante wat op die kansel van die NAV
gebruik maak nie dalk vlak in hul prinsipiële besinning nie?

Waarom is u lidmaat van die (Dopper) Gereformeerde Kerke?
S. Le Cornu
Ons leef in 'n tyd waarin die rykdom van die gereformeerde (ere)diens aan God,
opnuut verwerp of bevraagteken word. Gelowiges wat hul verlede vergeet, word
egter slawe van die hede en kan so gemanipuleer word ten opsigte van die
toekoms.
Die rykdom van die gereformeerde diens word al hoe meer deur die postmodernistiese lewensuitkyk beïnvloed en ingesluk, en daarom beleef ons nou 'n tyd waarin
selfs kerke met die gereformeerde belydenis- "nie meer die gesonde leer verdra
nie, maar, omdat hul in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal
versamel volgens hulle eie begeerlikhede." (2 Tim.4:2-4)
Dit lei daartoe dat daar 'n verval is, nie net in die suiwere leer nie, maar ook in die
tug en erediens van die kerke. Mense wil nie meer volgens God se bevele Hom
dien en eer nie, maar 'volgens hul eie begeerlikhede' die (ere)diens van God inrig.
Die verval in die samelewing, is die getuie van hierdie verval wat in die kerke
plaasvind. Omdat God nie meer gevrees word nie, omdat Sy wette verag en
verdraai word in die kerk, daarom is daar ook geen vrees meer vir God in die
samelewing nie. Die eiewillige godsdiens in die erediens, lei tot 'elkeen wat doen
wat reg is in sy eie oë' op die ander terreine van lewe. Soos daar verval is in die
gesamentlike erediens, so is daar ook verval in die persoonlike- en gesinserediens
(huisgodsdiens), en omgekeerd.
Teenoor die eiewillige godsdiens -hetsy binne of buite die kerk- bely ons die
volgende Skriftuurlike waarheid, soos saamgevat in die gereformeerde leer,
naamlik: "Ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en Hom op geen ander
manier vereer as wat Hy in Sy Woord beveel het nie" [HK, So. 35. Sien ook: NGB
7; 30; 32]. Die erediens moet sentraal staan in die lewe van die gelowige. Vanuit
die ware erediens beweeg die gelowige na alle terreine van lewe en denke om Sy
wil in alles te soek. Dit is dus noodsaaklik om die week reg te begin, juis in hierdie
tyd wat nie net die erediens nie, maar ook die rusdag van die HERE in gedrang is.
Calvyn skryf op ‘n plek:
As dan gevra sou word wat die belangrikste dinge is waardeur die
geloof onder ons vasstaan, en sy waarheid behou, sal gevind word dat
die volgende twee nie alleen die belangrikste plek het nie, maar
daaronder ook al die ander dele insluit, en daarom die hele inhoud van
die Christelike godsdiens saamvat, naamlik ‘n kennis, eerstens
van die manier waarop God reg vereer moet word; en, tweedens, van die
bron waarvandaan verlossing gekry moet word. As ons hierdie twee
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dinge nie reg insien nie, hoewel ons mag roem in die naam Christene, is
ons aanspraak leeg en waardeloos ...
Daarvolgens is die twee belangrikste leringe van die reformasie, die volgende
aspekte:
- die handhawing van die suiwere erediens, en
- die verlossing uit genade deur die geloof alleen.
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Daar word dikwels beweer dat die hoofrede en soms die enigste rede vir die
ontstaan en bestaan van die GKSA alleen die Gesangekwessie was, en dat ons
voorvaders dit alleen teen die inhoud, d.w.s. die leer van die Gesange gehad het en
dit nie ook oor die beginsel van Gesange opsigself gehandel het nie, naamlik of ons
enigsins Gesange mag sing in die erediens, of nie. ‘n Noukeurige bestudering van
die sinodehandelinge in die geskiedenis, asook die kerkhistorici se bronne sal egter
gou duidelik maak dat baie meer op die spel was as net die leerinhoud van die
Gesange (en die saamgaande kerkregtelike stryd wat in alle reformasies
teenwoordig is17). Dr. van der Vyver skryf o.a.:

En dit het ons gereformeerde vaders, reformatore van hul tyd, ook opnuut in die
kerkstryd en reformasie in die 19de eeu ingesien, wat uitgeloop het op die geboorte
van die Gereformeerde Kerke in 1859.
Dr. GCP van der Vyver skryf in sy boek PROFESSOR DIRK POSTMA 1818 1890, oor die belangrikheid van die kerklied, en dan haal hy spesifiek ook vir prof.
Jan-Lion Cachet aan (wat een van die eerste professore was van die GKSA
se teologiese skool):
Die kerksang in ‘n erediens is beslis nie maar ‘n kleinigheid of ‘n
middelmatige saak nie. 'Het is gansch geene bijzaak. Juist het tegenover
gestelde.'Die gemeenskaplike sang dien by uitnemendheid tot ver
heerliking van God. Dit is ‘n gemeenskaplike bede en danksegging tot
God. Dit is die stem van die gemeente waarin hy uitdrukking gee aan sy
diepste gevoel. 'Zooals men zingt zoo gelooft men. Doordat wij ze van
onze jeugd af aan hooren, worden die uitdrukkingen ons eigen, en
als dus verkeerde leer in het kerkgezang gevonden wordt, dan kan het niet
anders of de leer zal de gemeente als doordringen.'15
Wat ons dus sing, het alles wesenlik te doen met die eerste kenmerk van ‘n ware
kerk, nl. die suiwere verkondiging van die evangelie (NGB artikel 29). Dit is dus
geen middelmatige saak nie, maar ‘n leersaak wat in lyn moet wees met die tweede
gebod, dat ons God aanbid soos Hy beveel. Wanneer daar geskryf en besin word
oor wat ons moet sing in die erediens, dan gaan dit oor die toepassing van die sola
et tota Scriptura beginsel (die Skrif, en die hele Skrif alleen) soos toegepas in die
erediens/aanbidding van God (ook genoem die Tweede Gebod beginsel of die
gereformeerde/regulerende beginsel van die erediens/aanbidding).16

Die Sinode (Kaapse NG Kerk, 1847 – red.) onderskei tweeërlei besware
t.w. dat die beswaardes ‘geweigerd hebben de Gezangen te zingen’wat
dui op ‘n beswaar teen Gesange as sodanig en tweedens ‘zoo zy omtrent
het een of ander gezang eenige bedenking of zwarigheid mogen hebben’
wat dui op die leerstellige besware teen sommige Gesange.18
Wat die leer, betref, was die dwalings wat in die Gesange gevind is (wat ook te
vinde was in die leerstellige dwalings in die kerke), onder andere: dat dit die gees
van die Supernaturalisme, Rasionalisme, Verligting, ens., adem, ‘n algemene
genade aan alle mense verkondig, dit “is loutere Pelagiaanse humanisme; die mens
moet maar net sy plig doen dan sal die ‘licht’eenmaal vir hom opgaan”; ‘een
Roomse Leer’bevorder; “den Gezangbundel krachtig heeft medegewerkt tot
heerschappij van het Liberalisme en dientengevolge tot het verval van onze
Kerk”19
In aansluiting met Calvyn, sien ons dus dat hoe ons aanbid (die erediens en dus wat
ons sing ook) asook die leer van die verlossing (die verbond) onlosmaaklik
gekoppel is aanmekaar en mekaar wedersyds beinvloed. Ook dit was sentraal op
die spel, in die kerkstryd in die 19de eeu, met die kwessie van “ ‘n algemene
genade aan alle mense verkondig” wat die hart van die Evangelie aantas.20 Die
leerdwalinge van daardie tyd is dan ook via die Gesange die kerke ingedra, oftewel
ingesing. Ook in ons eie tyd sal ons opnuut moet waak, dat ‘n verkeerde leer nie
beide ons verlossingsleer en aanbiddingsleer op ‘n dwaalpad plaas nie, ook nie via
die kerksang nie.
17

15

Potchefstroom: Pro Rege, 1958, p.203. Beklemtoning en onderstreping bygevoeg - red.

16

Sien Esra Verslag, nr.41 (Psalms), nr.45 (Feesdae), nr.49 (Kersfees en Gesange); nr.51
(Tydsgees in die Kerk); die Reformator reeks: nr.2 tot 7; Sien ook die werke van B.
Schwertley: Sola Scriptura and the Regulative Principle of Worship en Exlusive Psalmody.
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“In hoofsaak kom dit daarop neer dat die gebruik van die Gesange gesanksioneer word
sonder om dit aan ‘n deeglike Skriftuurlike-konfessionele regsinnigheidstoets te onderwerp
... Met hierdie caesaropie (met saamgaande Kollegialisme – red.) kon die Gereformeerdes
hulle nie vereenselwig nie.”, Van der Vyver, ibid., p.216, 220.
18
Ibid., p.206.
19
Ibid., p.206-212.
20
“Die besware teen die Gesange en die prediking ‘dat een mensch een eigen wil ter
zaligheid heeft’en bygevolg gemis aan ‘de zuivere predestinasie of uitverkiesingsleer’, is
met die jare nie uitgewis nie”. ibid., p.291, 292
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Om terug te kom by die Gesange. Dirk Postma se standpunt is welbekend, nl. dat
hy nie probleem daarmee gehad het as regsinnige gesange in ‘n gemeente gesing
word nie, maar dat hy dit as die beste weg beskou het om gesange te sing waarvan
die teks te vinde is in die Bybel (dit is nl. Psalms en Skrifberymings, in onderskeid
met Gesange waarvan die teks nie te vinde is in die Bybel nie). Wat belangrik is,
is dat Postma ook genoem het, dat waar lidmate beswaard is om regsinnige
gesange te sing, moet hul gewetens nie gebind word nie, maar moet daar in lyn met
Rom.14, die Psalms alleen gesing word. Indien daar nogsteeds nie ooreenstemming
is nie, moet dit aan die ‘wijsheid en het geweten van elken leeraar overlaat om
hierin te handel naar zijn geweten, met inachtneming van den toestand der
Gemeente; ten einde er om deze zaak geene verdeeldheid noch scheuring plaats
vinde’21

omdat dit ‘tog een van die kernpunte (is) waarom die stigting van die
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika gedraai het.’

Dit is nie nou die geleentheid om in te gaan op vader Postma se gemoedelike
standpunt, en in hoeverre dit skriftuurlik, konfessioneel en kerkregtelik regsinnig is
nie,22 maar om net die volgende feit uit bogenoemde te konstateer, nl. dat daar ten
minste 2 verskillende standpunte was oor die redes en begronding vir die
verwerping van Gesange, wat tot vandag toe nog in die GKSA leef.

Die Doppers het dit dus nie net teen die dwalende leerinhoud van die Gesange
gehad het nie, maar ook en veral oor die feit dat dit vir hul menslike instellings en
tradisies van mense was wat in stryd met die Skrif en belydenis was. Ook in die
jare na 1859, is daar met twee versoeningspogings die breuk probeer herstel tussen
die Nederduits Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk. Die Hervormde
Algemene Vergadering het sekere voorwaardes vir hereniging en versoening
daargestel. Wat die Gesange betref, het hul hul voorwaarde vir die handhawing
daarvan so verander dat elke leraar na sy eie gewete in die gemeentes kan handel,
m.a.w. dat Gesange nie meer bindend was op die lidmate nie, soos voor 1859 nie.
Ongeag van hierdie tegemoetkoming, het die Algemene vergadering van die
Gereformeerde Kerk dit nogsteeds verwerp, en ge-eis dat die Ned. Herv. Kerk hul
besluit oor die Gesange herroep, en in ‘n brief, gerig aan die President en die
Uitvoerende Raad van die ZAR, stel hul dit as volg:

Albei strominge het dit saam teen die valse leer van die Gesange gehad, as ook die
ongereformeerde kerkregtelike aspekte van die stryd, maar het verskil oor die
kwessie of Gesange opsigself in stryd is met God se Woord, al dan nie.
Gewoonlik, of ten minste in die huidige tyd, word daar min van gemaak dat
Gesange opsigself verwerplik is, en is dit wel ‘n ope vraag of vader Postma se
standpunt, wat later op ‘n mindere of meerdere wyse, deur Totius gehandhaaf is,
wel altyd die meerderheidstandpunt was, veral in die jare voor en net na die
geboorte van die Gereformeerde Kerke? Verder moet in ag geneem word dat die
Doppers se argumente ‘n moeilike saak is om na te vors, en dat die mense baie
daaroor gepraat het in daardie tyd, maar min daaroor geskryf het.23 Laasgenoemde
meen ek geld veral vir die ouderlinge en vaders wat die reformasie in die 19de eeu
gelei het, die Venters, Snymans, Krugers, van der Walts en die Du Plessis’s wat
vasgehou het aan die Skrif en die belydenis, met ‘n opregte en eenvoudige geloof
en lewenswyse. Van hierdie reformators, kan tereg gesê word, in die woorde van
ds. SJ Du Toit, Totius se gerespekteerde vader: “Liewers ‘n ongeleerde Afrikaner
met sy Bybel, as ‘n geleerde Europeaan sonder God en Sy gebod.”
Van der Vyver staan in sy werk ‘n aansienlike gedeelte af aan die kwessie oor die
Doppers se ‘besware teen die Gesange’(p.202-212) en in sy voetnota 7324 spreek
hy sy verbasing uit omdat ‘n ander kerkhistorikus nie dit in sy werk vermeld nie,

Van der Vyver wys daarop dat die Doppers hul beroep het op skrifgedeeltes soos
Deut.4:2; Matt.15:9 en Op.22:19, om te bevestig:
dat die invoer van die Gesange gelykstelling was van ‘n menslike geskrif
met die geinspireerde Woord van God. Met ‘n beroep op Art.7 van die
Nederlandse Geloofsbelydenis het hulle die Woord van God as volmaak
en genoegsaam beskou, waaraan niks toegevoeg mog word nie. Die
Gesange naas die Psalms in die erediens het hulle beskou as sodanige
toevoeging.25

Dat ons verschil geene menschlike inzettingen, maar op Gods Heilig
Woord en het voorbeeld der welbeproefde Gereformeerde Kerk van al
oude dagen en den wensch dat ook wij alzoo God naar zijn Woord
ongehinderd mogen dienen in dezen lande, al zijn wij dan de
minderheid.”26
As daar na vandag gekyk word, dan is dit hartseer om te erken dat ons huidige
geslag nie die lesse van die geskiedenis geleer het nie, toe in die eerste helfte van
die 19de eeu, in die beslissing van die Gesange:
die hoogste gesag weereens nie uitgeoefen (is) deur Gods Woord nie,
maar deur die meerderheid van die vergadering wat onder die vaandel van
Gods Woord 'n Gesangbundel met sy gereformeerd vreemde

21

Ibid., p.229.
sien ds. LS Kruger se bygaande artikel in hierdie uitgawe oor Skrifberymings.
23
Van der Vyver, ibid., p.203.
24
Ibid., p.202.
22
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Ibid., p.204, 205.
Ibid., p.335.
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Supranaturalisme ingeskuif het. In wese het die valse Kollegialisme in
die Gesangestryd gelei tot die uiterste konsekwensie van die Liberalisme:
miskenning van die absolute gesag van Christus en sy Woord oor sy
kerk."27
Die sangkwessie staan sentraal in enige verdere bybelse reformasie. Die
Gereformeerde Kerke van Nederland voor die Sinode van Dordt (1618/19) het
slegs die 150 Psalms van Dawid gesing. Tydens Dordt is vyf Skrifberymings en
die berymde Twaalf Artikels goedgekeur, met die doel om dit te beperk net tot
daardie uitsonderings en niks meer nie,28 en is, myns insiens, nie ‘n regverdiging
vir die stortvloed skrifberymings, dogmatiese liedere en gesange, wat besig is om
die kerke te oorspoel nie. Met Dordt se besluit, het ons voorvaders al
Psalmsingende, hier na SA gekom. Die GKSA het vanaf sy herstigting in 1859,
die Gesange afgeweer, en Dordt se besluit gehandhaaf. Eers in die 1930’s is
besluit, onder beswaar van verskillende gemeentes daarteen, om die bundel ‘Enige
Gesange’uit te brei met ‘berymde gedeeltes uit die Heilige Skrif,’29 en daarmee is
die grondslag gelê vir artikel KO, artikel 69b, soos dit tans die waenhuisdeur is
waardeur alle liedere die kerke ingesing kan word: ‘Ander Skrifberymings wat die
sinode goedgekeur het, word in die vryheid van die kerkrade gelaat’.30 Tans is
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daar alreeds oor die 60 Skrifberymings wat besig is om die verbondsliedere van die
Skrif, die Psalms, te verdring ... en nou het Sinode 2003 ook nog die sing van die
dogmatiese lied, dit wil sê die vrye lied, die sing van Gesange, goedgekeur.31
Opnuut word die geboorte en bestaansreg van die GKSA aangetas, nl. om God te
dien soos Hy beveel, en nie volgens menslike insettinge nie. Die vraag word al
hoe meer aktueel: moet daar nog ‘n Gereformeerde Kerk van SA wees? Moes daar
een gewees het? Moes ons Dopper voorvaders nie maar in die NG Kerk/Herv.
Kerk gebly het en net die onregsinnige gesange uitgeweer het nie? Volgens my
kennis het ons susterskerke die meeste of al die onregsinnige gesange uit hul
sangboeke geweer, is dit nie nou o.g.v. Joh.17 ons dure plig om terug te keer nie ...
om dalk verskoning te vra vir die verlede?
Ons reformatoriese voorgangers was van ‘n ander oortuiging as die huidige geslag.
Ds. LS Kruger skryf as volg:
In Die Kerkbode (NG Kerktydskrif) van 24 November 1954 skryf dr. Jac.
J. Muller dat die Gesange weer hersien moet word. Met hierdie verklaring
bevestig die hooggeagte doktor van die N.G. Kerk die bogenoemde
dwalinge in die Gesangbundel. Daarmee word dan ook ineens verklaar dat
die Gereformeerde Kerk nog altyd reg was! Samevattend kan ons dit
dus soos volg stel:

27

Ibid., p.288.
Ds. HJ Venter verwoord dit as volg: “Wat gesing mag word, is alleen die 150 Psalms van
Dawid en dan die by name genoemde gesange ... Net die genoemde getal en niks meer nie,
deur wie ook al gedig of hoe mooi ook al. Beslis en bewus is die deur toegemaak vir enige
ander gesang of lied ... My konklusie is dan dat die vadere in 1619 die sing van liedere of
gesange behalwe die 150 Psalms van Dawid in die kerk verbied het, nie omdat Gods Woord
dit verbied nie (die Bybel verbied dit nêrens uitdruklik nie; maar eis dit ook net so min),
maar hulle het dit verbied op grond van hulle ervaring”, Aangehaal in Totuis se Versamelde
Werke, deel 3: Die Erediens (Kaapstad: Tafelberg Uitgewers, 1977), p.444, 445.
Opmerking: Myns insiens is ds. Venter in lyn met die Dordtse vaders se bedoeling, maar sy
stelling ‘die Bybel verbied dit nêrens uitdruklik nie’(wat die Luthers-Anglikaanse beginsels
van die erediens is), is nie in lyn met die Gereformeerde beginsel van die erediens nie,
naamlik: ‘As God dit nie beveel nie, is dit verbode’, soos dit bely word in HK, vr.&antw.
96. Dus, omdat God nie die sing van ander liedere (skrifberymings of gesange) beveel nie
(maar slegs die Psalms – die sola Scriptura beginsel van die reformasie, toegepas in die sang
van die erediens), daarom is dit verbode.
29
Handelinge van Sinode 1939, p.99.
30
Die Sinode van 1939 word geadviseer in dieselfde sitting “om die deputate vir
Psalmberyming op te dra om die berymde Skrifgedeeltes met die nodige gepaste melodieë te
voorsien, te groepeer, veral met die oog op die christelike feesdae.” By implikasie beteken
dit dat die genoegsaamheid van die Psalms vir al ons lofsang op alle lewensterreine misken
word (NGB, artikel 7), en verder dat die Skrifberymings vereis word om ons eiewillige
godsdiens te dien, naamlik feesdae wat volgens menslike tradisies is en nie volgens God se
bevel nie (Matt.15:9; sien ook HK, So.35; NGB 32). By implikasie word die
genoegsaamheid van die Sondag as Sabbat ook misken en aangetas, en so is die vierde
gebod ook in die spervuur (HK, So.38), soos dit ook vandag blyk met Sinode 2003 se
wollerige besluite oor die rusdag.
28
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(a) Ons eerste beswaar teen die meeste van die Gesange is dat dit
suiwer menslike liedere is, en as Gereformeerdes glo ons dat slegs die
Woord van God tuis hoort in die erediens. Dit het nie ‘n Goddelike
oorsprong soos die Psalms nie.
(b) Ons tweede beswaar is dat van die Gesange vreemde stempels
dra, soos bv. van die Liberalisme, Rooms-Katolisisme en
Remonstrantisme, en dus nie suiwer Skriftuurlik is nie. Om dit dan
instemmend te sing beteken om jou met ‘n dwaalleer te verenig.
(c) Die derde beswaar is dat dit strydig is met die Skrif en die egte
Gereformeerde leer, want ons glo dat in die erediens alleen die
geopenbaarde Woord van God gebruik mag word. En volgens
Openb.22:18 mag ons nie daarby voeg nie. Wie nou ‘n vrye lied wil
inbring, gee daarmee te kenne dat ons die Skrifliedere as onvoldoende
beskou en daarby wil aanvul. Nie alleen sondig ons daarmee teen die
Woord van God nie maar ook teen God self deurdat ons daarmee te kenne

31

Handelinge van Sinode 2003, p.645.
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wil gee dat die Psalms wat God in Sy Heilige Skrif daargestel het,
onvoldoende is.32

Utrecht 1612 – Bloemfontein 1939 – Potchefstroom 2003
Psalms vs Skrifberymings

Hierdie skrywes laat ‘n mens opnuut vra: hoekom is u, hoekom is ek lidmaat van
die Gereformeerde Kerke, en hoekom het ons voorvaders aangedring op die sing
van Psalms alleen in die eredienste? Ons het ‘n plig om hierdie vraag vir onsself en
ons kinders en hulle kinders te beantwoord.
Luther skryf op ‘n plek dat daar waar Christus nie meer verkondig word nie, daar
het die duiwel staanplek gekry. Mag ons en ons nageslagte daarvan bewaar word
om ‘n Woord sonder Christus te lees, of ‘n Psalm sonder Christus te sing, want dan
het ons godsdiens tevergeefs geword: “dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog
in julle sondes ...” (1 Kor.15:17). En dan het ons geen meer troos nie, dan kan ons
maar Sondag 1 van die Heidelbergse Kategismus uitskeur en weggooi!
Mag ons Here Jesus ons die krag gee om te volhard in die leer wat eenmaal aan die
heiliges oorgelewer is (Judas 3), ook in ons tye!
16

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer
en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing
in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. 17 En wat julle ook al
doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en
dank God die Vader deur Hom. – Kol.3:16, 17.

ds. LS Kruger
__________________________________________________________________
Ds. Kruger het hierdie studiestuk in 1969 voorberei vir die Kerkraad van die Gereformeerde
Kerk, Klipriviersberg.
__________________________________________________________________________

1. Die Historiese Agtergrond
a. Die Verwikkeling in Nederland
i) Die konvent van Wezel, 1568, was van oordeel dat die beryming van Petrus
Datheen in die kerke gebruik sou word “op dat niet door verscheidenheid der
oversettingen iets worde ingebracht of tusschen komen dat minder bequaam is,
ende minder zoude dienen tot stigtinge” (11,31).
Opmerking: Die berymde bundel van Datheen het naas die Psalms ook ‘n aantal
gesange en berymde skrifgedeeltes bevat asook enkele vrye liedere.
ii) Die Sinode van Dordrecht, 1574, het besluit dat die Psalms wat Dateen berym
het in die kerk gesing sou word, “mitsgaders de andere Gezangen daar by gestelt,
tot dat in generale Synodo anders besloten zal worden” (art.43), terwyl die gesang
“O God die onse Vader bist” aan die vryheid van die predikante oorgelaat is
(art.41).
Opmerking: Hierdie provinsiale sinode aanvaar dus voorwaardelik die sing van
gesange naas die psalms, maar met die uitdruklike voorwaarde dat dit net ‘n
tydelike reëling is tot tyd en wyl ‘n algemene sinode daaroor sou beslis.
iii) Die generale Sinode van Dordrecht, 1578, stel die beginsel dan ook baie
duidelik dat alleen “de Psalms Davids van Petro Datheno zullen in de Christelyke
t’samenkomsten … gezongen worden, achter latende de Gesangen die in de
Heilige Schrift niet gevonden worden.” (art.76).
Opmerking: Hierdie sinode stel die beginsel duidelik dat alleen die psalms in die
kerke gesing mag word.

Waarom is u Lid van die Gereformeerde Kerk?, Pretoria: Craft Drukpers, 1956, p.143.
Lees gerus hierdie boek om opnuut die historiese en prinsipiële begronding van die onstaan
van die Dopperkerke te waardeer.

Die besluit dat die gesange “die in de Heilige Schrift niet gevonde worden” en wat
nagelaat moet word, het nie gehandel oor gesange waarvan die teks nie in die
Bybel voorkom nie, maar oor al die gesange wat in die bundel van Datheen
opgeneem is – en waarvan sommige wel berymde Skrifgedeeltes was. Alleen die
psalms is in die Bybel as liedereboek opgeneem. Die uitdrukking “Gezangen die
in de Heilige Schrift niet gevonden worden” het dus betrekking op alle liedere
uitgesluit die psalms.
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iv) Die Sinode van Middelburg, 1581, het die begunstiging van die beryming van
Datheen nagelaat, en slegs die beginsel gestel: “De Psalms Davids alleen sullen in
de kerken gesangen worden, latende de gesangen dieman niet vinde in de heilige
Schrifture”. (art.51)
Opmerking: Ook hier is nie gehandel oor die vraag of die teks van die lied in die
Bybel te vinde is nie, maar oor alle liedere naas die psalms.
v) Die sing van gesange of skrifberymings naas die psalms is nie deur die kerke nie
maar deur die owerheid in die kerke ingevoer. In 1583 verskyn die “Kerkelijke
Wetten op last der Staten van Holland ontworpen”. Art.22 van hierdie staatswet
vir die kerke lui soos volg: Dat men in de Kercken gebruyken ende singhen sal die
hondert vyfftigh psalms van Davidts, die thien geboden, ende Lofzangen Zacharia,
Maria ende Simeons, het geloove ende vader onse ende anders geen lofsangen.”
Opmerking: Die kerke was destyds in Holland nog onderworpe aan die owerheid.
Hier bepaal die owerheid dat die kerke naas die psalms ook die Tien Gebooie, die
lofsange van Maria, Sagaria en Simeon, die Twaalf artikel en die Onse Vader moet
sing. Opmerklik egter is ook die bepaling “anders gheen lofsangen”. Hiermee sê
die owerheid dat die kerke nie ander liedere as bogenoemde mag invoer nie.
vi) Die Sinode van ‘s Gravenhage, 1586, het die beginsels van Middelburg, 1851,
nog gehandhaaf met die redaksie van art. 62 K.O.: “De Psalms Davids zullen in de
Kerken gezongen worden, latende die Gezangen die men niet en vind in die Heilige
Schrifture”.
Opmerking: Hierdie sinode beslis: net die Psalms mag gesing word. Geen ander
berymings nie. (Sien opm. by Dordrecht, 1578, voorgenoemd).
Die owerheid was egter nie tevrede met die besluit van hierdie sinode nie. Hooijer
– ‘n outoriteit op die gebied van kerkreg – verklaar: “Bij de approbatie dezer
kerkordening lieten de staten blijken, dat zij hun niet geheel voldeed.” (Oude
Kerkordeningen, bl. 305), maar laat dit deurgaan tot tyd en wyl.
vii) In 1591 vergader die verteenwoordigers van die owerheid saam met die
Sinode van ‘s Gravenhage en bepaal dat die liedere soos vervat in die Kerklike Wet
van 1583 in die kerke gesing moes word (art.23).
Opmerking: Die toelating van ander liedere as die Psalms alleen is hier in die
kerklike lewe geyk in opdrag van die owerheid en terwille van die begunstiging
van die kerkorde deur die owerheid.
viii) Die provinsiale sinode van Utrecht, 1612, het in samewerking met die
owerheid bepaal dat die volgende in die kerke in daardie resort gesing moet word:
75
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benewens die 150 Psalms, die voorgenoemde lofsange, geloofsbelydenis, Tien
Gebooie en Onse Vader ook die volgende: die Aandlied, O God die onse Vader
bist, “mits-gaders soo vele andere Schriftuyrlijcke Lof-sanghen ende Christelijke
liedekens, handelende van Christi Gheboorte, Besnijdenisse, Doop, Lijden,
Sterven, Op-standinghe van den Dooden, Op-vaert ten Hemelen, Seyndinghe des
H. Geestes, ect.”, terwyl die invoering van sodanige Skrifberymings moes geskied
met voorafgaande goedkeuring van “de Magistraet ende Kerckenraedt van eyder
plaetse” wat moes oordeel of dit goed en in tot stigting sal wees ‘tot meerder
opweckinghe in gheestelijcke aendacht door Jesum Christum den Salichmaker”
(Hooijer: bl.405).
Opmerking: Hier vind ons ‘n radikale afwyking van alle voorafgaande sinodes se
beginsel. In 1612 was die kettery van die Remonstrante, wat deur die Sinode van
Dordrecht, 1618/1619, verwerp is, in Utrecht al ‘n oorheersende krag. Dit was dus
nie ‘n sinode van ‘n gereformeerde kerk wat hierdie besluit geneem het nie, maar
remonstrante. Om die guns van die owerheid te bekom, gee hulle hier volmag aan
die plaaslike magistraat dat hy mede kan beslis wat in die kerk gesing mag word.
Die opmerklike is dan ook dat waar daar afwyking in die leer is, is daar
afwyking van die Psalms af.
ix) Die Sinode van Dordrecht, 1618/1619 het in die vasstel van die artikel insake
die kerklike sang te staan gekom voor die volgende probleme: Eerstens wou die
Sinode die suiwer Skriftuurlike riglyn trek. Aan die ander kant was daar die
Staatsordonnansies wat bepaal het dat naas die Psalms ook sekere ander berymde
Skrifgedeeltes gesing moes word. Die Sinode moes hiermee rekening hou, want
hulle het met goedkeuring van die owerheid vergader en verder moes hulle besluite
oor die Kerkorde ook deur die owerheid geapprobeer word. Verder was dit ook
nog in sommige kerke die gebruik om sekere Evangeliese gesange te sing. In die
lig hiervan bepaal art. 69 D.K.O. dan ook baie duidelik dat in die kerke alleen die
150 Psalms, die Tien Gebooie, Onse Vader en die Lofsange van Maria, Sagaria en
Simeon gesing sal word. Die gesang “O God wat ons Vader is” is aan die vryheid
van die kerkrade oorgelaat. En dan bepaal die artikel verder: Alle andere
Gezangen zal men uit de Kerken weeren, en daar eenige alreeds ingevoert zijn, zal
men dezelve met de gevoegelijkste middelen afstellen”.
Opmerking: Die Sinode van Dordrecht het geen spesifieke beryming aanvaar nie.
Daar was verskillende berymings in omloop, met dié van Datheen die gewildste.
Eers in 1773 verskyn daar ‘n beryming wat in opdrag van die State-Generaal en in
medewerking van 9 predikante die lig gesien het. Geen Sinode het hierdie
beryming bewerkstellig nie – dit was ‘n staatsuitgawe. Terwille van die guns van
die owerheid laat Dordrecht naas die Psalms nog enkele ander berymings toe.
Hierdie Sinode spreek hom verder sterk uit teen die gebruik of invoering van enige
ander berymings as die enkele wat spesifiek genoem word.
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b. Die verwikkeling in Suid-Afrika
Om kerkskeuring te voorkom het ds D Postma in ‘n kompromisvoorstel onder
andere gestel dat alleen gesange gesing moes word waarvan die teks wel in die
Bybel staan. Ds. Postma was gewillig om af te dwaal van die beginsels van
Dordrecht 1578, Middelburg 1581 en Dordrecht 1618/1619 terwille van die
eenheid.
Die Sinode van Dordrecht, 1578, aanvaar die beryming van Datheen. Sekere
gesange waarvan die teks wel in die Bybel is, soos die lofsange van Maria,
Sagaria, Simeon, die Tien Gebooie en die Onse Vader is gereken onder die groep
wat uitgelaat moes word synde as “die men in de Heilige Schrift niet gevonden
worden”. By al hierdie sinodes is die naam “gesange” toegepas op alle liedere,
sogenaamde Skrifberymings ingesluit, in onderskeid met die Psalms. Die ou
Psalmboek het bogenoemde berymings dan ook saamgevat onder die benaming:
Enige Gesange. Die uitdrukking “de gesangen die men niet vind in de heilige
Schrifture” (Middelburg, 1581) bedoel dus nie waarvan die teks nie in die Bybel
voorkom nie, maar wat nie in die Bybel as spesifieke sangbundel aangegee is nie,
soos byvoorbeeld die Psalmboek.
Met die bepaling van: waarvan die teks in die Bybel voorkom, het Ds. Postma dus
‘n nuwe wending ingeslaan wat nie stand hou met genoemde sinodes se besluite
nie. In stryd met Dordrecht 1618/19 was hy ook gewillig om die kerksang uit te
brei. Hoewel die kerklike afskeiding onafwendbaar was, het die gereformeerdes
voortgebou op Ds. Postma se kompromis-standpunt.
i) In 1876 besluit die Sinode “overeenkomstig art. 69 harer kerkorde: dat bij den
openbaren godsdienst alleen zullen gesongen worden de 150 Psalmen Davids en
gezangen van welke de tekst in Gods Woord staat uitgedrukt; namelijk, de
berijming van de Tien Geboden tot en met het gebed des Heeren; wel te verstaan
de berijming van 1773 door de Gereformeerde kerk in Nederland in dien tijd
vervaardigd en in gebruik genomen” (art.87). Gesange waarvan die teks in die
Bybel is en nie hierby ingesluit is nie, kan egter buite die erediens om gesing word
(sien Synodale Bepalingen, 1904, by art. 69).
Opmerking: Die Sinode het gefouteer deur die beryming van 1773 aan die kerke
in Nederland toe te skryf, daar dit deur die owerheid daargestel is.
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die drie Lofsange van Maria, Sagaria en Simeon in, terwyl die beryming van die
Twaalf Artikels uitgesluit is vir kerklike gebruik.
ii) Die Sinode van 1876 (art. 91) verwerp ‘n voorstel dat “ook de andere gezangen,
die achter het gebed des Heeren staan, worden begrepen in genoemd besluit”.
Hierdie gesange was o.a. Die Twaalf Artikels, Die Môre- en Aandsang, O God wat
ons Vader is. Die Sinode was ook van oordeel al sou ‘n predikant van die
Gereformeerde Kerk in ‘n ander kerk preek, hy nog gebonde was aan genoemde
besluit van wat hy sal laat sing.
iii) Die Sinode van 1882 bevestig weer opnuut bogenoemde besluit, terwyl die
Sinode van 1888 nie gevolg wou gee aan ‘n beskrywingspunt dat die beryming van
die Twaalf Artikels ook gesing mag word nie (artt.96, 97).
iv) Die Sinode van 1907 verwerp ‘n beskrywingspunt van die Algemene
Vergadering van die Kaap Kolonie “dat die zingen van andere geestelijke liederen
met bepaalde Gereformeerde strekking … … een best tegenwicht” sou wees teen die
Sankey-liedere en die Kinderharp en stel in die plek daarvan die Psalmgesang
(art.100).
v) Die Sinode van 1910 benoem, op grond van ‘n beskrywingspunt van Pretoria, ‘n
Studiekommissie om ‘n deeglike studie te maak van die Gereformeerde kerksang
(artt.135,194). Hierdie kommissie het onder andere bevind dat die toelating van ‘n
enkele gesang ‘n versaking van die Gereformeerde standpunt is. Hoewel die
meerderheid van hulle teen die insluiting van die Twaalf Artikels was, besluit
hierdie sinode: “In die Gereformeerde Kerk (Gemeenten) van Zuid-Afrika zullen
bij de openbare godstdienst gezongen worden alleen de 150 Psalmen Davids, de
12 Artikelen des Geloofs en de Gezangen, waarvan de tekst in Gods Woord staat
uitgedrukt, te wete: De Tien Geboden, ‘t Onse Vader en de Lofzangen van Maria,
Zacharias en Simeon. Het Psalmboek naar de berijming van 1773, tans in gebruik
blijft de gemeentens aanbevolen, totdat de Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, in
Synode vergaderd, een betere berijming gekeurd heft” (art.143).
Opmerking: Die kwalifikasie “de Gezangen, waarvan de tekst in Gods Woord
staat uitgedrukt” kan hier ook nie as algemene grondbeginsel vir enige verdere
beryming gebruik word nie. Die woorde “te weten” kwalifiseer en beperk dit tot
die spesifieke gesange wat genoem word.

Van belang is egter dat onder “gesange” die N.T. Skrifberymings verstaan word.
A la Ds. Postma word die terminologie “gesange waarvan die teks in die Bybel
staan” hiermee kerklik geyk.
Die Sinode gee egter nie uitspraak dat enige gesang waarvan die teks in die Bybel
staan in die kerk gesing mag word nie, maar beperk dit tot die groep tussen die
Tien Gebooie en die Onse Vader in die beryming van 1773. Dit sluit onder andere
77

vi) Omdat daar besware begin ontstaan het teen die beryming van 1773 asook
omdat Afrikaans as voertaal algemeen erkenning begin kry het, besluit die Sinode
van 1920 om ‘n kommissie te benoem “om sig te beywer vir ‘n Afrikaanse
Psalmberyming” (art.129).
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vii) Die Sinode van 1927 gee nie gevolg aan ‘n beskrywingspunt wat vra: “Die
Sinode bespreek die wenslikheid om ons berymde Psalmbundel aan te vul met
berymde gedeeltes uit die Ou en Nuwe Testament” nie, en besluit: “Die Sinode ag
dat dit nie gewens is om ‘n verandering te bring in die besluit van die Sinode van
1913 te vinde onder Art.69 K.O.” (artt.17,155).
viii) In antwoord op die skrywe van die Geref.Kerke in Nederland oor die
uitbreiding van die kerkgesang, antwoord die Sinode van 1930 met die besluit:
“Dat die Sinode van Reddersburg, 1927, besluit het om te bly by Art.69 Kerkorde.”
Na die tyd is die saak nog nie weer aanhangig gemaak op ons Sinodale
Vergadering. Gevolglik het die Sinode van 1930 homself dan ook nie opnuut
daaroor uitgespreek nie” (art.88).
Die eerste kraak in die bresse van die Gereformeerde beginsel ten opsigte van die
kerksang het egter ook op hierdie Sinode ingetree. Die deputate vir die
Psalmberyming berig dat benewens ‘n groot aantal Psalms wat berym is “ook enige
lofgesange en 6 N.T. liedere” berym is “wat ons aanbeveel om agter in ‘n uit-tegewe bundel gedruk te word” (art.47; bl.50). Hoewel die Sinode se besluit gelui
het: “oor die Nu(we)testamentiese liedere beveel u kommissie aan dat die Sinode
homself nie nou al uitspreek nie” (art.165), het die Sinode dit nogtans ter tafel
geneem.
Opmerking: Volgens art.49 Kerkorde beskik deputate slegs oor uitvoerende mag.
“elke meerdere vergadering benoem deputate om wat besluit is, uit te voer volgens
‘n welomskrewe opdrag”. Indien deputate die mag tot handeling op hulle neem
word hulle inderdaad ‘n bestuurskollege soos by die Kollegialisme gebeur (vgl. Dr.
B. Spoelstra in Handleiding by die K.O. bll.299-300).
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berymings uit die Ou en Nuwe Testament te aanvaar. Die sterk ooreenkoms in al
drie die beskrywingspunte, o.a. dat daar ‘n sterk begeerte daartoe in die
kerkverband sou bestaan en dat die kerklike gebruik daarvan aan die vryheid van
die kerkrade oorgelaat moet word, dui daarop dat agteraf ruggespraak gehou kon
gewees het, en dit nie ‘n spontane aksie was nie34 – veral gesien teen die latere
beswaarskrifte van die kerkrade van Theunissen en Bultfontein onder andere.
Daar was geen eenstemmigheid met die besluit van die Sinode nie, wat soos volg
lui: “Waar daar ‘n sterk begeerte uitgespreek is deur sekere meerdere vergaderings
om nog ander Skrifpsalms vir die kerklike gebruik daar te stel, gevoel die
eerwaarde Sinode dat dit wenslik is om eers die verskillende gemeentes en lidmate
die volle geleentheid te gee om kennis daarmee te maak en dit te bestudeer.
Hiervoor is wenslik dat daar publikasie gegee sal word aan genoemde Skrifpsalms
en die Generale Sinode versoek die Psalmberymingskommissie om in oorleg te
tree met die uitgewers vir publikasie en dra aan dieselfde kommissie op om die
saak te bestudeer volgens Gods Woord en ons gereformeerde beginsels en die
volgende Sinode te adviseer” (art. 57).
Opmerking: Sonder opdrag van die Sinode van 1930 het die Psalmberymingskommissie intussen die aantal vrye berymde liedere uitgebrei en in die naam van
die vergaderings wat beskrywingspunte ingestuur het dit op die tafel van die
Sinode gebring.
Die besluit van die Sinode behels die volgende:
(i) Die saak van die invoering van Skrifberymings is amptelik ter tafel
geneem.
(ii) Voordat uitspraak daarvoor of daarteen gegee sal word moet die
gemeentes en lidmate eers geleentheid kry om die saak te bestudeer.
(iii) Die Psalmberymingskommissie het ‘n pertinente opdrag ontvang om
die saak van Skrifberymings “te bestudeer volgens Gods Woord en ons
gereformeerde beginsels”.

Die opdrag van die Sinode van 1920 aan die deputate was om die Psalms in
Afrikaans te berym. Op eie gesag laat hulle ook 6 ander liedere berym wat hulle
ook in die bundel wil laat opneem – en dit in stryd met die besluite van die Sinodes
van 1913,1927 en voorafgaandes.
Volgens art.33 K.O. moet sake op ordelike wyse ter tafel gebring word, te wete
beskrywingspunte deur afgevaardigdes, by wyse van gravamen (art.46 K.O.) om
by wyse van appèl (art. 31 L.O.) Hier bring deputate dit buite hul opdrag om
ter tafel.33 Daarmee is die deur geopen vir die uiteindelike invoering van die
berymde gedeeltes.
ix) Op die Sinode tafel van 1933 dien daar beskrywingspunte van die Klassis
Pretoria, Klassis Potchefstroom en die Algemene Vergadering van die O.V.S.
waarin die Sinode gevra word om uitbreiding van die kerkgesang deur verdere

Volgens art. 31 K.O. moet die besluite van kerklike vergaderings as vas en bindend
beskou word tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord of die artikels
van die Kerkorde. Diegene wat nie met die besluit saamstem nie moet hulle wend
tot appèl (art. 31) of gravamina (art. 46 K.O.). Hulle besware moet dan ook
aantoon dat die bestaande besluit botsend is met die Woord of Kerkorde.
‘n Besluit wat ‘n meerdere vergadering geneem het, kan dus nie met net ‘n blote
beskrywingspunt weer ter sprake geneem word en tot niet verklaar word nie.

34

33

So was dit ook die geval met die vrou in die amp as diaken by die 2003 Sinode. – red.
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Netso kan gevra word of daar werklik van plaaslike gemeenteverband, ‘n behoefte,
aanvraag en noodsaak was vir ‘n ‘nuwe’psalmberyming vir die GKSA? –red.
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Enkel op grond daarvan dat daar ‘n sterk begeerte sou wees in die kerkverband dat
die Psalmbundel uitgebrei moet word en sonder om hulle saak te motiveer dat die
besluite van die Sinodes van onder andere 1913, 1927 en 1930 ten opsigte van die
kerkgesang in stryd sou wees met die Woord en Kerkorde, bring genoemde
klassisse en Algemene Kerkvergadering hulle beskrywingspunte na die Sinode. En
die saak wat hulle so ter tafel gebring het, was ‘n radikale verandering van die
bestaande besluite.

besluit te verduidelik, tydig en ontydig, en spreek die bede uit met die verwagting
dat daarmee die tans bestaande besware sal verval.
3. In die derde plek het die Sinode die rapport van die Psalmberymingskommissie oor die bundeltjie “Enige Gesange” aanvaar, wat soos volg lui:
“Ook wens ons te rapporteer dat in opdrag van die Eerw. Sinode die
bundeltjie ‘Enige Gesange in Afrikaans deur Totius’uitgegee is deur die
Kalvyn Jubileum Boekefonds, nadat dit goedgekeur is deur die
Psalmberymingsdeputate en die Kommissie van Revisie deur die vorige
Sinode aangewys”, waarop die Sinode besluit het dat die “orige nuwe
gesange nog nie op te neem in die Afrikaanse Psalmboek nie”
(artt.80,131,146,147).

Die Sinode van 1933 het dus o.i. teen die bepaling van art.31 K.O. opgetree deur
hierdie beskrywingspunte ter tafel te neem.
x) Op die Sinode van 1936 dien daar verskillende beswaarskrifte oor die
voorgenome gedagte om verdere uitbreiding aan die kerkgesang te verleen. Die
kerkraad van Theunissen vestig die aandag in sy beswaarskrif daarop dat: dit in
beginsel en woord in stryd is met art. 69 K.O.; in stryd is met die geskiedenis van
die Gereformeerde Kerk insake Gesange; vra om die handhawing van art. 69 K.O.
Bultfontein vestig die aandag daarop dat daar geen gevoelde behoefte aan N.T.
liedere bestaan nie en vra die Sinode “beleefd dog dringend om nie die Nuwe
Testamentiese lied in te voer in die eredienste van die Gereformeerde Kerk in
Suid-Afrika nie”.
Burgersdorp vra dat die saak oorstaan tot 1939 “om sodoende eers die oordeel van
die gemeentes daaroor te kry.” Lusaka versoek: “Die Eerw. Sinode bespreek of die
invoer van gesange in die erediens na God se Woord is te regverdig; of die invoer
daarvan geen degredasie van die Gereformeerde bewussyn sal meebring in die
Kerk nie en of die vrylating van ieder Gemeente om gesange in te voer nie alreeds
‘n voldonge afwyking is nie.”
Die besluit van die Sinode is van belang:
1. Aangaande die kerkgesang bevestig die Sinode opnuut die besluite van
die Sinodes van 1876 en 1913 respektiewelik en aksepteer dus die gesange daarin
genoem vir gebruik saam met die Afrikaanse Psalmberyming. Wat die ander
beryminge uit die Heilige Skrif betref wat in die bundeltjie ‘Enige Gesange’vervat
en deur die Revisiekommissie gekeur is, besluit die Sinode as volg: Aangesien die
bundeltjie betreklik laat verskyn het en die Kerk nog nie die geleentheid gehad het
om daarmee behoorlik kennis te maak nie, besluit die Sinode om nie nou op die
oomblik op die punt van die al of nie invoering van die beryming te sal beslis
nie, maar aan die Kerk eers nog geleentheid te gee om tot rypheid van gedagte te
kom in verband daarmee.
2. Wat die ingekome beswaarskrif van die Gemeente Theunissen betref en
ook wat die verskillende beskrywingspunte betref waaruit blyk dat daar beswaar
bestaan, besluit die Sinode om aan alle kerkrade op te dra om die voorgaande
81

Opmerking: Uit die handelinge van die Sinode blyk die volgende baie duidelik:
(i) Die Sinode handhaaf nog die bestaande art.69 K.O. met die enkele
gesange soos vervat in die besluit van 1913. Hoewel die meerderheid van die
verteenwoordigers waarskynlik ten gunste van die invoering van die gesange (soos
dit destyds nog genoem is) was, besluit die Sinode nogtans “om dit nou op die
oomblik op die punt van die al of nie invoering van die beryming te beslis nie”.
(ii) Met hierdie besluit wou die Sinode die gemoedere van die beswaardes
verlig en al die gemeentes deeglik geleentheid tot studie verleen.
(iii) Hoewel die kerkraad van Theunissen met ‘n beswaarskrif gekom het,
is nie op daardie beswaarskrif direk ingegaan nie, maar dit word afgehaal met ‘n
aanverwante besluit.
(iv) Die hele handelinge word gekenmerk deur ‘n volslae gebrek aan
prinsipiële besinning.35 Die vorige Sinode het aan die Psalmberymingskommissie
duidelik opgedra “om die saak te bestudeer volgens Gods Woord en ons
gereformeerde Beginsels” en op die Sinode van 1936 te rapporteer. Hulle rapport
handel egter net oor die goedkeur en publikasies van die reeds bestaande (en die
tussentydse byvoeginge) van berymde Skrifgedeeltes. Ook Lusaka het om ‘n
prinsipiële besinning gevra, en ook dit is met die besluit sydelings afgehandel.

xi) Voor die Sinode van 1939 dien daar verskillende stukke:
By wyse van beskrywingspunte vra die Klassis Potchefstroom en die Algemene
Vergadering van die O.V.S. “dat die Sinode nou al sal oorgaan tot invoering”
(art.107).
35

Wat kenmerkend geword het van baie Sinodes die afgelope tyd. –red.
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Van die kerkrade van Waterberg, Rustenburg en Goedgegun dien daar
beswaarskrifte. Die kern van hierdie beswaarskrifte was: die beginsel van art.69
K.O. is in gedrang; die invoering van die berymde gesange is in stryd met die
uitgesproke beskouing en die historiese lyn van die Gereformeerde Kerk in SuidAfrika; die deur word geopen dat die Gesangbundel telkens aangevul sal kan
word en so die Psalms verdring; die eenheid in die kerkverband kan geskaad
word.36
‘n Kommissie van die Sinode wat die beswaarders aangehoor het, het bevind dat
Waterberg se beswaar dat die Sinode van Dordrecht 1618/19 die lofsange van
Simeon, e.d.m. alleen by wyse van vergunning en nie op prinsipiële grondslae
aanvaar het “hou nie stand nie”.
Die beswaar teen onbeperkte uitbreiding van die Gesange is verwerp met die
antwoord “dat die uitbreiding tot nooit verder as alleen die Heilige Skrif kan gaan
nie”.
Wat die historiese agtergrond betref was die kommissie van oordeel dat die stryd
slegs gerig was teen die vrye lied en nie teen berymde gedeeltes nie.37
Ten spyte van ‘n voorstel dat die weerleggingsargumente van die kommissie teen
die besware van Rustenburg en Waterberg nie oortuigend is nie en dat die beginsel
soos vervat in art.69 K.O. deur die kommissie omvergewerp word en dat hulle
advies ‘n afwyking was van die uitgesproke beskouing en historiese lyn van die
Gereformeerde Kerk in S.A., is hierdie voorstel nogtans verwerp en die advies van
die kommissie die besluit van die Sinode geword.
Die rapport van die deputate vir die Psalmberyming het neergekom op die
volgende:
(1) Deur die Sinode van 1933 is die wenslikheid uitgespreek “dat daar publikasie
sal gegee word” aan die bundeltjie wat aan die Sinode voorgelê is, om sodoende
“eers die verskillende gemeentes en lidmate die volle geleentheid te gee om kennis
te maak en dit te bestudeer”. Die bundeltjie het in 1935 verskyn.
(2) Aan die Sinode van 1936 is gerapporteer dat die Psalmberymingsdeputate en
die Kommissie van Revisie die bundel goedgekeur het.
36

Waarlik profetiese woorde wat reeds in 1969 uitgespreek is! –red.
Die wiel het sedertien vinnig gedraai: Tans is daar alreeds oor die 60 Skrifberymings wat
besig is om die verbondsliedere van die Skrif, die Psalms, te verdring ... en nou het Sinode
2003 ook nog die sing van die dogmatiese lied, dit wil sê die vrye lied, die sing van
Gesange, goedgekeur.–red.
37
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(3) Die Sinode van 1936 het met algemene stemme besluit: “Aangesien die
bundeltjie betreklik laat verskyn het en die Kerk nog nie die geleentheid gehad het
om daarmee behoorlik kennis te maak nie, besluit die Sinode om nie nou op die
oomblik oor die punt van die al of nie invoering van die beryming te beslis nie,
maar aan die Kerk nog eers geleentheid te gee om tot rypheid van gedagte te kom
in verband daarmee”.
(4) Tewens is besluit “om aan alle kerkrade op te dra om die voorgaande besluit te
verduidelik“ met die hoop “dat daarmee die tans bestaande besware sal verval”.
(5) Dit is dus vir hierdie deputate duidelik “dat daar by die Sinode geen prinsipiële
beswaar bestaan het op die invoering daarvan nie”, maar die besluit sou alleen
betrekking gehad het op die “al of nie invoering van die berymings op daardie
oomblik”.
(6) Die deputate beveel aan dat die tyd nou ryp is vir invoering:
(a) Die Sinode van 1936 het geen prinsipiële beswaar daarteen gehad nie.
(b) Daar is geen ernstige beswaar daarteen op grond van die Woord van
God nie.
(c) Die Kerk het voldoende geleentheid gehad om met die berymings
kennis te maak.
(7) By die bestaande berymings het intussen nog verdere berymings gekom
waaronder die Môre- en Aandsang. Dit is deur die deputate nagesien en
goedgekeur.
Hulle beveel dus aan:
(a) dat die nodige melodieë vir die berymings gevind word;
(b) die bundel te publiseer.
(8) Elke kerkraad moet oordeel wanneer die tyd ryp is vir uitvoering.
Op voordrag van die voorsitter “of die Sinode wil besluit om die uitbreiding aan
die kerksang te gee, soos voorgestel deur die deputate?” (ek onderstreep), het die
sinode met meerderheid van stemme daarvoor besluit: Daarmee was die invoering
van die Skrifberymings ‘n voldonge feit.
Daar is verder besluit dat die berymde gedeeltes deur die deputate van gepaste
melodieë voorsien sal word en gegroepeer word, veral met die oog op die
christelike feesdae, en dat die deputate om en by 50 berymings sal publiseer.
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Hoewel die deputate die Môre- en Aandsang as deel van hulle berymde
Skrifgedeeltes aan die Sinode voorgelê het, is besluit dat hulle agter in die bundel
opgeneem sal word “met vermelding daarby dat hulle bestem is vir huisgebruik”
(art.107;116;117).
Opmerking: As daar ooit ‘n sinode van die Geref. Kerke in Suid-Afrika was wat
deur onreëlmatighede, gebrek aan prinsipiële besinning en die verwerping van
verskeie gereformeerde kerkregtelike beginsels was, was dit die Sinode van 1939:38
(i) Die besluit van die Sinode om die Skrifberymings in te voer, is gedoen “soos
voorgestel deur die deputate”. Volgens art. 49 K.O. beskik kerklike deputate nie
oor sodanige gesag nie. Met hierdie besluit het die Sinode van 1939 dus die
Gereformeerde kerkregtelike beginsels versaak en inderdaad hom gewend na die
Kollegialisme.
(ii) Die voorstel van die deputate vir die Psalmberyming het berus op ‘n foutiewe
of valse interpretasie van die besluit van die Sinode van 1936.
Die Sinode van 1936 het onder punt 1 van sy besluit (sien hierbo) die prinsipiële
gestel: Die besluite van 1876 en 1913 word opnuut geaksepteer. Daardie sinodale
besluite laat geen opening vir die uitbreiding van die kerkgesang nie. Daarom stel
die Sinode van 1936 dit verder duidelik “om nie nou op die oomblik op die punt
van die al of nie invoering van die beryming te beslis nie”. Geen pro- of antibesluit is dus geneem nie.
Omdat daar verskeie beswaarskrifte was teen die moontlikheid van uitbreiding van
die kerkgesang, het die Sinode van 1936 dus nie verder op die meriete van die
beswaarskrifte ingegaan nie en onder punt 2 sy besluit die beswaarders na die
prinsipiële besluit onder punt 1 genoem, verwys.
Die Sinode het met meerderheid van stemme wel die hoop uitgespreek dat indien
die kerke die geleentheid sou kry om die saak en die inhoud van die toe voorhande
berymings te bestudeer, die besware sal verval, en daarom besluit om die
bundeltjie “Enige Gesange” te laat publiseer (punt 3 van die besluit).
Hoewel die meerderheid van die verteenwoordigers op die Sinode van 1936
skynbaar ten gunste van die berymde Skrifgedeeltes was, is geen besluit daaroor
geneem nie, en met verwysing na die Sinodes van 1876 en 1913 het hierdie Sinode
art. 69 K.O. gehandhaaf in sy besluit. Die deputate vir die Psalmberyming
verswyg in sy verslag aan die Sinode van 1939 hierdie prinsipiële besluit en meld
onder punt 6(a) slegs dat “die Sinode van 1936 het geen prinsipiële beswaar
daarteen gehad nie”. Hulle verdraai die besluit van 1936 deur te interpreteer dat
38

Hierdie lesing is gehou voor Sinode 2003. –red.
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daardie Sinode bedoel het dat hy net op daardie oomblik nie wou besluit wanneer
die gesange ingevoer moet word nie, terwyl die Sinode se besluit lui om nie op die
oomblik “op die punt van die al of nie invoering van die beryming te beslis nie”.
(Sien punt 5 van die deputate se rapport hierbo voorgenoemd). Maak nie saak hoe
die meerderheid op die Sinode van 1936 gevoel het oor die berymings nie, feit is
daardie Sinode het geen besluit daaroor geneem nie: of dit al of nie ingevoer sal
word nie. Hierdie feit verswyg die deputate in hulle rapport. As genoemde
deputate in punt 6(a) van hulle rapport dus meld “dat die tyd nou ryp is vir
invoering” op grond daarvan dat “die Sinode van 1936 geen prinsipiële besware
daarteen gehad (het) nie”, word die Sinode van 1936 ‘n besluit in die mond gelê
wat hy nooit geneem het nie.
(iii) Die tweede grond wat die deputate aangevoer het “dat die tyd nou ryp is vir
invoering” is punt 6(b) van hulle rapport: “Daar is geen ernstige beswaar
daarteen op grond van die Woord van God nie.” Die Sinode van 1933 het aan die
deputate vir die Psalmberyming ‘n pertinente opdrag gegee om die saak van
Skrifberymings te “bestudeer volgens Gods Woord en ons gereformeerde
beginsels”. Op die Sinode van 1936 vestig Theunissen die aandag daarop dat die
invoering van die berymde gedeeltes in stryd is met art.69 K.O. Lusaka vra
duidelik: “Die Eerw. Sinode bespreek of die invoer van gesange in die erediens na
Gods Woord is te regverdig”. Die opdrag van die Sinode van 1933 is nie uitgevoer
nie. Nog geen Sinode het hom besin oor die prinsipiële sake wat Theunissen en
Lusaka aangeraak het nie. En op die Sinode van 1939 dien ook die beswaarskrifte
van Waterberg, Rustenburg en Goedgegun. Laasgenoemdes is wel bolangs
beantwoord sonder werklike besinning. En nou kom die deputate en beweer:
“Daar is geen ernstige beswaar daarteen op grond van die Woord van God nie”.
(iv) Die derde grond wat die deputate aangevoer het (sien punt 6(c) op bl.8) “dat
die tyd nou ryp is vir invoering” is dat “die Kerk het voldoende geleentheid gehad
om met die berymings kennis te maak”.
Met miskenning van die mag waaroor hulle volgens art. 49 K.O. beskik en in stryd
met die besluite van die Sinodes van 1913 en 1927, naamlik oor wat in die kerke
gesing mag word, oorskry hierdie deputate hulle opdrag van die Sinode van 1920
(om die Psalms in Afrikaans te laat berym) en lê hulle op die sinodale tafel van
1930 naas die lofsange, (soos deur Sinode 1913 goedgekeur, ook die beryming van
‘n verdere 6 Nuwe Testamentiese liedere. Ten spyte daarvan dat hulle geen opdrag
daartoe het nie, brei hierdie deputate daardie 6 N.T. liedere nog verder uit (Sinode
1933). Die Sinode van 1933 gee wel opdrag dat daardie liedere publiseer moes
word “om eers die verskillende gemeentes en lidmate die volle geleentheid te gee
om kennis daarmee te maak en dit te bestudeer”. Hierdie bundel is in 1935
gepubliseer. Die Sinode van 1936 was van oordeel dat die bundel betreklik laat
verskyn het, en daar dus verdere geleentheid vir studie deur die kerkverband moes
wees. Maar ten spyte daarvan dat hulle geen opdrag tot verdere uitbreiding gehad
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het nie, gaan hierdie deputate nog rustig voort om die bestaandes, waaroor die
Sinode van 1936 hom uitgespreek het, verder uit te brei. Hoewel ‘n kommissie wat
deur die Sinode van 1939 benoem is om staande die sinode op die saak in te gaan
die Sinode geadviseer het “om nog nie oor te gaan om te besluit oor die al of nie
ingebruikneming van verdere berymde Skrifgedeeltes gegee het om te adviseer oor
die invoering van die toe bestaande bundeltjie, en omdat daar sedertdien ‘n
twintigtal nuwe berymings bygekom het waarvan die gemeentes nog nie
genoegsaam kennis dra nie” (art.107), beweer die deputate nogtans in hulle rapport
“dat die Kerk voldoende geleentheid gehad (het) om met die berymings kennis te
maak”. En die Sinode aanvaar die “voorstel” van die deputate – in stryd met sy eie
besluite van 1933 en 1936.
(v) Die bewering van die deputate as sou daar geen ernstige beswaar teen die
invoering bestaan nie (punt 6(b)) is ook deur bogenoemde kommissie verwerp. In
hierdie verslag aan die Sinode meld hulle dat die verwagting van die Sinode van
1936 insake die verval van besware, dat “hierdie verwagting nie vervul is nie”. En
tog ignoreer die Sinode van 1939 die insig wat die Sinode van 1936 in hierdie
verband aan die dag gelê het, en voer die berymings in.
(vi) Die Sinodes van 1930, 1933 en 1936 wou dat die lidmate en die gemeentes die
Skrifberymings en die inhoud daarvan keur. Volgens die verslag van die deputate
(punte 1 en 7) het hulself dit gedoen. En ook hierdie onreëlmatigheid word deur
die Sinode van 1939 gesanksioneer.
vi) Aanvanklik het die deputate ook die Môre- en Aandsang inbetrek onder hulle
Skrifberymings. Die Sinode (art.117) het egter besluit om dit heel agter in die
bundel in te voeg onder die opskrif: vir huislike gebruik. Hiermee het die Sinode
van die Gereformeerde Kerkregtelike beginsel afgewyk deur aan die lidmate voor
te skryf wat hulle buite die erediens om kan sing.
(vii) In stryd met die besluite van die Sinodes van 1930, 1933, 1936 dat die
gemeentes vooraf eers elke Skrifberyming moet keur, besluit die Sinode van 1939
dat die deputate “om en by 50 berymings sal publiseer, sodat die kerkrade dit kan
bestel”. Hiermee is die kerkrade voor ‘n voldonge feit geplaas wat die inhoud van
die res van die Skrifberymings betref.
(viii) Deur te besluit om die Skrifberymings in te voer het die Sinode van 1939 die
beginsels soos vervat in artt. 46, 49 en 31 K.O. verwerp en art.46 se verdere
bepaling dat daar ‘n formele herroeping moet wees voordat ‘n ander besluit oor
dieselfde saak geneem word, geïgnoreer.
(ix) Die Sinode van 1942 maak die advies van die deputate tot besluit van die
Sinode: “1. Aangesien die Sinode van 1939 besluit het om uitbreiding te gee aan
ons kerkgesang en opdrag gegee het aan deputate om ‘n bundel Skrifberyminge
met die oog hierop uit te gee, wat om en by 50 sal tel, en hierdie opdrag
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ondertussen uitgevoer is, so besluit die Sinode nou om hierdie Skrifberymings
goed te keur.”
“2. Die Sinode, in agnemende dat daar nog besware bestaan teen die invoering van
die Skrifberymings vir die gebruik in ons erediens, beveel aan dat die kerkrade met
inagneming van die toestande van hulle gemeentes, sal besluit wanneer die tyd by
hulle geleë is vir die ingebruikneming daarvan … ..”
‘n Beswaarskrif van Rustenburg, waarvan die inhoud nie eers in die akta van die
Sinode opgeneem is nie, is afgehaal met: “Aan Rustenburg, wat ‘n beswaarskrif
ingestuur het … . sal ‘n afskrif gestuur word van hierdie besluit” – en daarmee was
die beswaarskrif van die tafel af! (art.86).
Die konsekwensie van hierdie besluit is dat die nuwe redaksie van K.O. art.69 nou
soos volg lui:
a) “In die kerk moet die 150 Psalms, die Tien Gebooie, die Onse Vader, die twaalf
Artikels van die geloof, die lofsange van Maria, Sagaria en Simeon gesing word.
Ander skrifberyminge wat die Sinode goedgekeur het, word in die vryheid van die
kerkrade gelaat”.
b) Hiervolgens is dit duidelik dat wat Skrifberymings betref dit nie
vanselfsprekend is dat dit algemeen aanvaar is nie. Elke kerkraad moet dus ‘n
definitiewe besluit neem ten gunste van die invoering daarvan. Maar elke kerkraad
moet hom vooraf eers vergewis van die plaaslike toestande. Die besluit om ‘n
Skrifberyming in ‘n erediens te laat sing, berus dus nie by die predikant nie, maar
by die kerkraad.
c. Die beoordeling van die invoering van die Skrifberymings
(1) Die Gereformeerde kerkregtelike beginsel is deur die Sinode van Dordrecht,
1578, en Middelburg, 1581, vasgestel: “De Psalms Davids alleen sullen in de
kerken gesongen worden”. Dit dien op slegs die 150 Psalms.
(2) Vanweë die owerheid moes die kerke in Nederland ietwat toegee aan hierdie
beginsel:
(i) Die Staatswet van 1583 eis dat naas die 150 Psalms “die thien
geboden, ende Lofzangen Zacharia, Maria ende Simeons, het geloove (=
12 Artikels) ende vader onse” (= Onse Vader) ook gesing moet word.
(ii) Hoewel die Sinode van ‘s Gravenhage, 1581, nog die besluit van
Middelburg, 1581, gehandhaaf het, moes die Sinodes van ‘s Gravenhage
1591, en Dordrecht, 1618/1619, toegee aan die druk van die owerheid en
bogenoemde berymings ook opneem in die kerksang.
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(iii) Vanweë die gebruik van nog ander gesange in sekere kerke (sien
besluit van Sinode Utrecht, 1612 op bl.2) laat die Sinode van Dordrecht
1618/19 die gesang “o God wat ons Vader is” oor aan die vryheid van
predikante. Hiervan sê prof. Biesterveld in “Gereformeerd Kerkboek”:
dat dit “is een koncessie aan die praktijk, die beter niet ware gedaan,
omdat later de voorstanders van gezangen zich hieraan hebben
vastgeklemd om uitbreiding van het aantal goed te heten”. Vergelyk nou
hiermee die voorstel van die voorstanders van die Skrifberymings dat die
gebruik daarvan aan die vryheid van die kerke oorgelaat moes word!
(Sinodes 1939,1942).
(5) Die Sinode van Dordrecht 1618/19 het egter nie die beginsel vasgelê dat
die kerksang buite die Psalms om ook geregverdig is nie. Hulle besluit lui
duidelik: “Alle andere Gezangen zal men uit de Kerken weeren, en daar eenige
alreeds ingevoert zijn, zal men dezelve met de gevoegelijkste middelen afstellen”.
Wie sou beweer dat die Sinode dit gehad het oor gesange waarvan die teks nie in
die Bybel voorkom nie, het dit histories verkeerd. Die Sinode van Utrecht, 1612,
het dit beslis gehad oor berymde Skrifgedeeltes.
(6) In Nederland was dit nie die kerke nie, maar die owerheid wat die finale
seggenskap in die kerkgesang gehad het. Selfs die beryming van 1773 het in
opdrag en inisiatief van die owerheid die lig gesien. Tereg merk Ds. Barger op in
Ons Kerkboek (bl.49): “Zij is een staatskreatuur, op volstrekt kerkelik-onwettige
wijze ingevoerd en bovendien voor een goed deel van Remonstrantse oorsprong”.
(7) Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het voortgebou op die konsessie wat
Dordrecht gemaak het ten opsigte van enige gesange. Van die beginsel dat slegs
die Psalms gesing moet word is verder afgewyk toe die kompromis-voorstel van
Ds Postma (gesange waarvan die teks in die Bybel voorkom) die latere beginsel
geword het wat as maatstaf moes dien. Vergelyk hier die uitspraak van die Sinode
van 1939 teen die beswaar van die kerkraad van Waterberg, naamlik “dat die
uitbreiding tog nooit verder as alleen die Heilige Skrif kan gaan nie”.
(8) Die Gereformeerde Sinodes in Suid-Afrika het hulle nog nooit prinsipieel besin
of die invoering van die berymings te regverdig is in die lig van die Woord van
God en in ooreenstemming met die Gereformeerde Kerkregtelike beginsel is nie.
Die Sinode van 1933 het wel sodanige opdrag aan die Psalmberymingsdeputate
gegee, maar daarvan het niks tereg gekom nie; Waterberg se beswaar as sou die
Sinode van Dordrecht 1618/1619 enkele gesange naas die Psalms by wyse van
toegewing (konsessie) aan druk van buite toegelaat het, is sonder meer deur die
Sinode van 1939 afgemaak met die opmerking dat dit “hou nie stand nie”; die
kerkraad van Lusaka se versoek: “Die Eerw. Sinode bespreek of die invoer van
gesange in die erediens na God se Woord is te regverdig; of die invoer daarvan
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geen degredasie van die Gereformeerde bewussyn sal meebring in die Kerk nie en
of die vrylating van ieder Gemeente om gesange in te voer nie alreeds ‘n voldonge
afwyking is nie” (soos gestel aan die Sinode van 1936) wag nog steeds op ‘n
prinsipieel-georïenteerde antwoord; so ook die beswaarskrif van die kerkraad van
Theunissen wat aan dieselfde Sinode gerig is: of die invoering van die gesange nie
in stryd is met art.69 K.O. en die geskiedenis van die Gereformeerde Kerk insake
Gesange nie. Op laasgenoemde het die Sinode van 1939 die histories onjuiste
antwoord gegee as sou die kerkstryd oor die kerkgesang slegs gerig gewees het
teen die vrye lied en nie die berymde gedeeltes nie. Dit is histories onjuis omdat
baie Gesange wel berymde Skrifgedeeltes was en dit tog nie deur die
Gereformeerde Kerk ná die afskeiding van 1859 aanvaar is nie.
Die Heilige Gees het in die inspirasie van die Woord die Psalmbundel as lied vir
die gelowiges daargestel. Wie die Psalmboek in die Bybel nagaan vind dat die
inhoud daarvan die hele Bybel omspan – van Genesis tot by Openbaring. Al kom
die Naam van Christus nie direk in die Psalms voor nie, sien dit tog op Hom. En
die Heilige Gees weet wat die diepste sin, inhoud en betekenis van die Psalms is.
Al kan ons nie altyd die diepere sin van ‘n Psalm bepaal nie, doen Hy dit (sien
Rom.8:26). Dit is dan ook opmerklik dat die Heilige Gees in die inspirasie van die
Nuwe Testament nie ‘n liederebundel daargestel het nie.
Deur nou ‘n Nuwe Testamentiese liederebundel te wil daarstel, sien daarop dat die
Kerk die werk van die Heilige Gees in hierdie verband wil aanvul. Menslike
willekeur (en dit is sonde teen die tweede gebod)39 was dan ook by die daarstelling
van die Skrifberymings die maatstaf en die beslissing oor wat berym sal word en
wat nie.
Geen kerklike Sinode het hom in die lig van die Woord besin oor wat berym mag
word en wat nie. Dit is dus ‘n willekeurige en menslike beryming waarmee ons te
doen het. In die Ou Testament vind ons verskeie liedere wat nie in die
Psalmbundel opgeneem is nie: Oorwinningslied van Israel by die Rooi See
(Ex.15:1-21); Dawid se psalm in 1 Kron.16:7-36; Hiskia se lied (Jes.38:9-20),
e.d.m. Maar daarteenoor kom die Psalmberymers en neem uit die Ou Testament
Jes.53 (lied no.7); Eseg.36:25-28 (lied no.14); Jes.40:1-11 (lied no.22); die Tien
Gebooie (Ex.20) wat ons in lied no. 26 aan God moet terugsing; Jes.45:5-11 (lied
no.34); Num.6:24-26 (lied no.47) en berym dit. Is dit nie ‘n poging om die werk
van die Heilige Gees in die Psalmbundel aan te vul nie?
Dan is daar ook verskillende Nuwe Testamentiese gedeeltes wat in die Heilige
Skrif beslis nie as lied geopenbaar is nie wat nou as kerklied aangebied word:
39

Vraag: Wat eis God in die tweede gebod? Antwoord: Ons mag God op geen enkele
manier afbeeld nie en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het
nie. – HK, vr&antw.96
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Joh.1:14 (lied no.5); die kruiswoorde (lied no.6); (dit is nog ‘n ope vraag hoe ons
ons hier in die plek van Christus kan stel deur die kruiswoorde te sing); die
hemelvaart (lied no.11); die beryming van die Pinkstergebeure (lied nr. 13); Jesus
seën die kinders (lied no.15); die saligspreuke (liedere 16,17); Matt.11:25-30 (lied
no.18); Luk.15:18-24 oor die verlore seun in lied no.19, en so kan voortgegaan
word. Die beryming van die sewe briewe aan die sewe gemeentes in Openb.2-3
(liedere 38-44) is in werklikheid visitasierapporte van dié gemeentes. Meeste
liedere uit Openbaring is ‘n beeld van die triomferende kerk. Dit is dinge wat
Johannes persoonlike aanskou het. Ons kan ons nie in die plek van Johannes plaas
en sing van “ek” soos dit in die Skrifberymings wel gedoen word nie.
In kort: die daarstelling van die Skrifberymings spreek van menslike willekeur,
en alle selfingestelde godsdienstige plegtighede is in die lig van die Woord ‘n
oortreding (sien Lev.10:2; Jes.1:13-16; 1 Sam.15:23; Matt.15:9).
(9) Die wyse waarop die Skrifberymings ingevoer is, is kerkregtelik nie te
verantwoord nie. In sy werk: Handleiding v.d. studie van die Kerkgeskiedenis,
verklaar Prof. Dr. S du Toit (hoofstuk 44) dat die invoering van die evangeliese
Gesange kerkregtelik nie in orde was nie. Hy verwys na die besluit van die Sinode
van Dordrecht dat in die openbare erediens alleen die 150 Psalms en enige by name
genoem Gesange gesing mag word. In Holland het Provinsiale sinodes die
Gesange ingevoer en in Suid-Afrika is dit ingevoer sonder dat ‘n meerdere
vergadering daaroor besluit het. As die onkerkregtelike invoering van die
Evangeliese Gesange in die Hollandse en Kaapse kerke dan geld as ‘n beswaar
daarteen, dan geld die onkerkregtelike invoering van die Skrifberymings in die
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika beslis ook as ‘n grondige beswaar daarteen:
In Holland het provinsiale sinodes oor die invoering van die Gesange beslis –
terwyl ‘n Algemene Sinode (Dordt) in 1618/1619 die kerklied vasgestel het. Maar
al was dit provinsiale sinodes, dit was nogtans wettige meerdere vergaderings. En
al was dit onderskeie kerkrade wat dit in Suid-Afrika ingevoer het, dan was dit
nogtans wettige kerklike vergaderings. In die Gereformeerde Kerk was dit
deputate wat nie ‘n kerklike regeerliggaam is wat dit begin inbring het op die
sinodale tafel – en dit is sonder enige opdrag daartoe. K.O. art.49 is hiermee
kragteloos gemaak. En in stryd met artt.30,31,69 K.O. het die sinodes net die
rubberstempel op die handelinge van hierdie deputate geplaas. Met hierdie
onkerkregtelike optrede in die invoering van die Skrifberymings verval alle
gronde vir beswaar teen die onkerkregtelike wyse waarop die Evangeliese
Gesange ingevoer is.
(10) Met die invoering van die Skrifberymings het die Gereformeerde Kerk die
riglyne van Dordt verlaat en die voetspoor van die Remonstrantse Sinode van
Utrecht, 1612, gevolg.
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Benewens die 150 Psalms en die aantal lofsange wat die Staatswet van 1583
daargestel het, het die Sinode van Utrecht besluit dat “soo vele andere
Schriftuyrlijcke Lof-sangehen” daarby gevoeg moet word, wat “handelende van
Christi Gheboorte, Besnijdenisse, Doop, Lijden, Sterven, Op-standinghe des
H.Geestes, ect.”
Die Sinode van Dordrecht, 1618/1619, daarteenoor, het slegs die enkele by name
genoemde Gesange by wyse van vergunning toegelaat en verder bepaal: “Alle
andere Gezangen zal men uit de Kerken weeren … ..”
Wie die besluit van Utrecht ontleed, sien daarin dat dit by hulle gegaan het om
skrifberymings wat betrekking het op die kerklike feesdae. Dordt daarteenoor het
beslis sodanige berymings verwerp.
In aansluiting by die riglyne van Utrecht en teenoor die beginsels van Dordt,
besluit die Sinode van 1939 dat die berymde gedeeltes van die Skrif deur die
deputate van gepaste melodieë voorsien word en gegroepeer word, veral met die
oog op die christelike feesdae.
En waar Utrecht besluit het dat die keuring en invoering sou berus by “de
Magistraet ende Kerckenraed van eyder plaetse” besluit die Sinode van 1939 dat
dit sal berus by die deputate vir keuring en die plaaslike kerkrade vir invoering.
Utrecht wil hê dat die berymde Skrifgedeeltes betrekking sal hê op: die geboorte
van Christus (sien Skrifb.5); Doop (sien Skrifb.15,18); Lyde (sien Skrifb.6,7);
Opstanding en hemelvaart (sien Skrifb.10,11); Pinkster (sien Skrifb.13,14); e.d.m.
Die ooreenkoms met Utrecht is inderdaad treffend!
Art.67 K.O. laat die onderhouding van die Christelike Feesdae soos Kersfees,
Paasfees, Pinkster en Hemelvaart oor aan die vryheid van die kerke. Dit is geen
saak van beginsel nie, want die feesdae is nie gelyk aan die Rusdag nie. Calvyn,
Zwingli, Bullinger, Bucer en Knox het hulle almal beywer dat die feesdae
afgeskaf moes word, omdat dit ‘n ou Roomse praktyk was. Deur
Skrifberymings in te voer “veral met die oog op die christelike feesdae” het die
Sinode hierdie dae kerklik gesanksioneer as gelykstaande aan die Rusdag, en
daarmee die reformatoriese beginsel versaak.
Die invoering van die Skrifberymings is dus teken van deformasie in die Geref.
Kerk en nie dié van reformasie nie, want die lied is immers die siel van die kerk.
Om nog die skyn van gereformeerdheid daaraan te verleen is die benaming Gesang
(soos dit aanvanklik wel genoem is) eers verander tot N.T. liedere en later tot
Skrifberymings. Maar in wese is dit ‘n wegbreek van die beginsels van Dordt.
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(11) Die Sinode van 1939 het die deur geopen vir ‘n onbeperkte invoering van
berymde Skrifgedeeltes.
Rustenburg het in sy beswaar o.a. beweer: “die Gesangbundel sal telkens aangevul
moet word en sal die Psalms verdring”, waarop die Sinode geantwoord het: “wat
die besware insake die voortdurende uitbreiding van die berymings betref wat dan
die Psalms sou verdring, antwoord die sinode dat die uitbreiding tog nooit verder
as alleen die Heilige Skrif kan gaan nie”
.
Die vrese van Rustenburg dat die Psalms verdring kan word, was nie vergesog nie.
Opsteller hiervan het al eredienste bygewoon waar die voorganger slegs een
Psalm opgegee het en die res Skrifberymings.

invoering van die Skrifberymings het die sinodes die eenheid tussen die
“verkrampte Dopper”-lidmate wat steeds om die beginsel vra, en die “verligte”
“gereformeerdes” wat slegs na die estetiese in die kerklied soek (“ag, hoe pragtig is
sommige Skrifberymings tog nie!”) in dieselfde kerkverband en in dieselfde
gemeente verbreek.40
Tereg kon die kerkraad van Lusaka op die Sinode van 1936 beweer dat
die invoer van die gesange ‘n degredasie van die Gereformeerde bewussyn sal
meebring, en dat die vryheid wat aan ieder gemeente verleen word om gesange in
te voer al dan nie, ‘n voldonge afwyking is van die historiese kerkregtelike
beginsel.

Met hierdie besluit het die Sinode van 1939 die deur geopen vir verdere uitbreiding
(hoewel later besluit is dat die bundel wat die deputate moes uitgee so om en by 50
berymde gedeeltes moes bevat). In die lig van die prosedure wat gevolg is by die
invoering van die beryming, kan enige lidmaat of aantal lidmate gedeeltes van die
Skrif begin berym en voor die Sinode lê vir algemene kerklike gebruik. As die
inhoud daarvan suiwer is, het die sinode in die lig van die besluit van 1939, geen
reg om sodanige berymings te weier nie.
(12) Deur die invoering van die Skrifberymings het die sinode afgewyk van die
beginsel van art.69 K.O. en die uitgesproke beskouing en die historiese lyn van die
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika. Die kompromis-voorstel van Ds. Postma,
naamlik dat ter wille van kerkeenheid die beswaardes teen die Gesange wel die
Gesange sal sing waarvan die teks in die Bybel is, is met die invoering van die
Skrifberymings gesanksioneer. Daarmee het die Sinode van 1939 en 1942 die reg
van die afskeiding van die Geref. Kerk in 1859 in wese herroep. Hoewel dit in
1859 nie net gegaan het om die Gesange nie, was die Gesange tog die kernpunt
waarom alles gedraai het. Die Gereformeerde Kerk het hom hiermee (in stryd
met die besluit van Dordt) op die standpunt van Gesange geplaas. Daar is nou
nie meer ‘n radikale verskil tussen die Gesange van die Gereformeerde kerk en dié
van die NG Kerk nie. ‘n Besoekende Gereformeerde predikant het dan ook
onlangs in ‘n preek hier in die gemeente Klipriviersberg gesê dat Gesange geen
grond meer is waarom die Kerke nie kan verenig nie. Die verskil in die kerklied
tussen die Gereformeerdes en hulle Skrifberymings en die ander Afrikaanse
kerke is nou nie meer prinsipieel nie maar slegs gradueel. Die Sinodes van
1939 en 1942 het met die invoering van die Skrifberymings aan die ander Kerke
gesê: Kyk, ons handhaaf nie meer die standpunt van ons vadere wat hulle in 1859
terwille van die beginsels op die spel, van julle afgeskei het nie!
Ten slotte kan nog opgemerk word dat die beswaar van die kerkraad van
Rustenburg op die Sinode van 1939 geopper het dat die eensgesindheid in die
kerke in gedrang kan kom, nie vergesog was nie. Daar is gesangsingende
gemeentes en –lidmate en nie-gesangsingende gemeentes en –lidmate. Deur die
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Wat ook die geval is met die besluite aangaande die vrou in die amp en die aanvaarding
van die Cloete omdigting tydens Sinode 2003. –red.
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‘n Eervolle plek vir die vrou in die Kerk van Christus

in die sinagoge uit die Tora voor te lees nie. Onderwys uit die Skrifte is vir haar
nie noodsaaklik geag nie. In die tempel was daar ‘n aparte afdeling vir vrouens. In
regsake kon sy nie getuig nie. ‘n Rabbyn sou dit nie waag om ‘n vrou in die
openbaar aan te spreek nie. Daar was selfs ‘n rabbi wat elke dag God gedank het
dat hy nie ‘n heiden, ‘n donkie of ‘n vrou is nie.

prof. L Floor
__________________________________________________________________________
Referaat gelewer op die negende Latyns-Amerikaanse kongres van Gereformeerde
Sendingarbeiders te Curitiba, Brasilië van 10-17 Oktober 1993. Prof. Floor is emeritusprofessor in Nuwe Testament van die GKSA.
__________________________________________________________________________

‘n Verkeerde vraag
Die vraag na die plek van die vrou in die kerk is vandag volop in diskussie. In
Nederland, Frankryk, die Verenigde State, Suid-Amerika en ook in Suid-Afrika
word in Gereformeerde kerke intensief gepraat oor die plek wat die vrou in die
kerk moet inneem. Mag sy op die preekstoel staan en kan sy in die ouderlingebank
sit?
Telkemale word die vraag gevra: kom die vrou in die gemeente van Christus wel
tot haar reg? Eintlik is dit nie ‘n goeie vraag nie. Die eerste en mees belangrike
vraag is: kom Christus in sy gemeente tot sy reg? Hy gee gawes, Hy wys take aan
en Hy stel in die amp. Die mees eervolle plek vir die vrou in die kerk is die plek
wat Christus vir haar aanwys.
Die vrou in haar relasies
‘n Gelowige vrou staan in die gemeente van Jesus Christus in ‘n drievoudige
verhouding: daar is die relasie tot Christus, tot die gemeente en (as sy getroud is)
tot haar man. In elk van hierdie drie verhoudings is dit belangrik om na te gaan
wat die Bybel hieroor aan ons meedeel. Ons moet ons nie in die eerste plek deur
kulturele, maatskaplike of sosiale situasies laat lei nie, maar deur wat God in Sy
Woord vir ons sê.

Die Nuwe Testament
In die Nuwe Testament het Jesus gekom om die vrou vry te maak. Vrouens het
Jesus gevolg en Hom met hulle besittings gedien (Luk.8:2-3). ‘n Vrou was die
eerste wat die geheim van Jesus se dood verstaan het (Matt.26:12). In Hand.1:14 is
vrouens saam met mans bymekaar in die gemeente. Die eerste bekeerlinge in
Europa was ‘n vrou (Hand.16:14). By die verbreiding van die Koninkryk van God
het vrouens ‘n baie belangrik rol gespeel. Hulle het met die apostel Paulus
saamgewerk (Fil.4:3). Hulle word medewerkers (sunergoi) van die apostel
genoem. Manlike helpers van die apostel soos Timoteus, Klemens, Aristarchus en
Titus word met presies dieselfde naam: medewerkers aangedui. Bekend is die
figuur van Febé (Rom16:1-3). Sy word ‘n dienares van die gemeente te Kenchreë
genoem. Letterlik skrywe Paulus dat sy ‘n diaken is. Daar is heelwat geskryf oor
hierdie vrou. Sommige Skrifverklaarders wil in haar die eerste vroulike diaken
sien. Ander ontken dit weer ten stelligste. Die apostel sê van haar dat sy ‘n
beskermster (prostates) was. Die oorspronklike woord wys op voogdyskap. Ons
sou dit as kuratrise kon vertaal. Hierdie vrou het op die een of ander manier beheer
uitgeoefen. Ons weet nie waaroor nie. (Daar het heelwat studies oor Febé verskyn
o.a. van Arichea, Fiorenza, Gibson, Kalsbach, Romaniuk, Wilckens). Dit is
moeilik om in Febé ‘n diaken in die betekenis van 1 Timoteus 3 te sien. Wat Febé
gedoen het en wat van die diakens in die Pastorale Briewe verwag word, lyk nie
dieselfde nie. Febé se taak is ‘n “moeilijk te achterhalen funksie in een gemeente
die niet meer bestaat” (van Bruggen).

Wat leer die Bybel oor die plek van die vrou?
Verskillende heidense godsdienste het soos die christelike godsdiens ook hulle
heilige boeke. In daardie boeke speel die vrou hoegenaamd nie ‘n belangrike rol
nie. Sy kom glad nie ter sprake nie. In die Bybel is dit anders. Daar neem die
vrou ‘n belangrike plek is.

In Fil.4:3 noem Paulus twee vrouens Euódia en Sintiché wat saam met hom in die
evangelie gestry het. Saamstry kan ‘n aanduiding wees dat hierdie twee vrouens
saam met die apostel in die frontlinie gestaan het in ‘n direkte konfrontasie met die
heidendom en die vyande van die evangelie.

Die Ou Testament

Drie dogters van Selófhad was dapper vegters vir erfreg (Num.27). In Spreuke 31
ontmoet ons ‘n vrou wat nie alleen ‘n goeie huisvrou was nie maar ook ‘n
suksesvolle sakevrou. Dit wil nog nie sê dat die vrou in Israel ‘n volwaardige plek
in kerk en samelewing ingeneem het nie. Sowel in maatskaplike as godsdienstige
opsig was die posisie van die vrou minderwaardig. Dit was haar nie toegestaan om

In die eerste christelike kerk was daar ook weduwees met ‘n bepaalde opdrag en
selfs met ‘n bepaalde status. Paulus wys op weduwees wie se name op ‘n lys
geplaas is en wat in die gemeente ‘n bepaalde taak vervul het (1 Tim.5:9). Hierdie
inskrywing op ‘n lys beteken nog nie ‘n bevestiging in ‘n bepaalde amp nie, want
die uitdrukking wat die apostel gebruik vir inskryf (katalegesthoo) verskil van die
term wat hy gebruik vir die aanstelling van ouderlinge (katastéséis) in Tit.1:5. Uit
die Nuwe Testament blyk dat vrouens in die vroeë kerk ‘n groot aandeel gehad het
in die lewe van die gemeente. Ten opsigte van die Ou Testament is daar ‘n
duidelike verbetering van die posisie van die vrou in die kerk. Sy vervul allerlei
take of dienste. Sy neem ‘n eervolle plek in, in die gemeentelewe. Daar is egter
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Ons lees in die Ou Testament van Mirjam, Debora, Rut, Naomi, Ester wat almal ‘n
belangrike taak vervul het. Twee Bybelboeke in die Ou Testament dra vrouename:
Rut en Ester wat in daar die boeke ‘n hoofrol vervul.
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geen aanduiding dat vrouens in die gemeente van die Nuwe Testament ‘n amp
beklee het nie soos later nog aangetoon sal word. In die uitdrukkings wat gebruik
word is moeilik iets ampteliks in ons betekenis van die word af te lei, tensy ons in
daardie woorde iets probeer inlees wat daar nie staan nie. ‘n Belangrike taak of
diens wat in die gemeente verrig word, is nog nie noodwendig dieselfde as ‘n amp
wat beklee word nie.
Die vroeë kerk
Van kerk na klooster
In die beginperiode van die christelike kerk het vrouens ‘n groot aandeel gehad in
die lewe van die gemeente. Op baie terreine was hulle besonder aktief. Maar
langsamerhand het hulle aktiwiteit in kerk en sending, in barmhartigheidsbetoon en
dienslewering aan behoeftiges tot stilstand gekom. Mans, veral diakens neem hulle
werk oor. Ons sien in die begin van die kerkgeskiedenis hoe vrouens
langsamerhand in die kloosters verdwyn as maagde van Christus.
Van klooster na die samelewing
Tog kon die kloosterlewe die vrouens op die ou end nie bekoor nie. Daar het ‘n
sterk aandrang gekom om terug te keer, maar dan nie na die kerk om daar hulle
plek vol te staan nie maar na die samelewing. Die kuisheidsideaal het in die vroeë
kerk meer en meer die oorhand gekry. Maar die kuise vrouens wou tog nie in die
klooster bly nie. Toe kry ons die vreemde verskynsel van wat genoem is die
virgines subintroductae, maagde wat op ‘n ondergeskikte wyse iewers ingebring is.
‘n Vreemde soort huwelike vind plaas. Jong meisies trou met ou mans. Maar so ‘n
huwelik is nie ‘n egte verbintenis tussen man en vrou nie. Dit was ‘n geestelike
verbintenis. Die jong vrouens het hulle tot ‘n lewe van kuisheid en reinheid
verbind. So ‘n vrou gaan dan met ‘n ouer man in sy huis leef soos ‘n suster.
Eensame vrouens kry op daardie manier onderdak en ouer mans het iemand wat
hulle versorg.
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versorg nie. In daardie tyd het die klooster toe weer meer aantreklik vir vroue
geword en baie van hulle het weer in die klooster verdwyn.
Die tyd van die Reformasie
Die kerk van die Reformasie het aan vroue weer ‘n eervolle plek in die kerk
teruggegee. Die geskiedenis van die Hervorming bied ons ‘n lang lys van name
wat met eer genoem kan word: Katarina van Bora, die vrou van Luther, Idelette
van Buren, Calvyn se vrou, die ongehude suster van die reformator uit Konstanz en
in Straatsburg het Wilbrandis Rosenblatt, die eggenote van Bucer groot bekendheid
deur haar voortreflike dienste in die kerk gekry. Margaret Blaurer het ook deur
haar onbaatsugtige arbeid in die kerk nie vergete geraak nie. Dan was daar
Katarina Zell wat in Straatsburg vir ruim 3000 vlugtelinge sorg gedra het. ‘n Groot
aantal vrouens het hulle mans bygestaan in die stryd vir die evangelie van
waarheid. Veral op die terrein van liefdadigheid en barmhartigheid het hulle hul
plek volgestaan.
Die Reformatore en met name Calvyn het weer die belangrikheid van die amp raak
gesien. Veral die amp van ouderling is weer in ere herstel. In die kerke van die
Reformasie is dankbaar gebruik gemaak van die toegewyde arbeid van vrouens in
die gemeente. Heelwat take is aan vrouens toegedeel. Maar ons vind nêrens ‘n
aanwysing dat hierdie take ook as ampte omskryf is nie. By die Reformatore was
die blykbaar nie ‘n vraag of ‘n vrou ook die amp van predikant of ouderling kan
beklee nie.
Ons het reeds gesien dat die vrou in die gemeente van Jesus Christus in ‘n
drievoudige verhouding geplaas is: haar verhouding tot Christus, tot die gemeente
en tot haar man, as sy getroud is. In elk van hierdie drie verhoudinge het die Bybel
iets om vir ons te sê.
Die vrou in verhouding tot Christus

Ongesonde toestande
In sy geskrifte “De Exhortatione” en “De Monogamia” moedig Tertullianus sulke
geestelike huwelike aan. In sy tyd was daar in Cartago baie vrouens wat hulle tot
so ‘n geestelike huwelik verbind het. Daar was selfs mans wat meer as een
‘geestelike’vrou gehad het. Hierdie toestand het egter soos te verwagte was
volledig hande uitgeruk. Die kerk het begin om in verband met wantoestande wat
op hierdie terrein ontstaan het aan biskoppe en presbiters so ‘n tipe huwelik te
verbied. Die sinode van Elivera in Spanje (304-305) het bepaal dat ‘n biskop of ‘n
ander geestelike nie ‘n gewyde jonkvrou in sy huis mag hê nie. Hulle moet hulle
deur hulle eie suster of dogter laat versorg. Die sinode van Nicea (325) het ‘n
algemene verbod geplaas op die sogenaamde geestelike huwelike. Om laster te
voorkom mag niemand behalwe ‘n moeder of suster of tante ‘n geestelike broeder

Uit die Ou Testament blyk reeds duidelik dat die plek van die vrou in Israel
heelwat anders was as by die heidense volke. Daar is baie wette wat die vrou
beskerm teen oorheersing deur die man en teen verontregting in die samelewing.
Tog was die praktyk van elke dag dat die vrou dikwels nie die hoë eer ontvang het
waarop sy as skepping van God geregtig was nie.
In die Nuwe Testament het Christus aan die vrou ‘n volwaardige plek toegeken.
Het die vrou in die Joodse sinagoge nog ‘n minderwaardige plek ingeneem, in die
kerk van die Nuwe Testament is dit anders.
Deur die krag van die Heilige Gees deel mans en vrouens op dieselfde wyse in die
verlossing van Christus sowel vir man en vrou verwerf het. Die apostel Paulus het
dit op kernagtige wyse tot uitdrukking gebring in sy bekende woorde in die brief
aan die Galasiërs (3:26-29): “Julle (Jood of Griek, slaaf of vryman, man en vrou)
is almal een in Christus”. Met betrekking tot die heil in Christus staan die vrou op
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geen enkele wyse agter by die man nie. In hulle verhouding tot Christus is die
vrou volkome gelykwaardig aan die man. Daar is geen onderskeid en nog minder
diskriminasie van die vrou.
Die vrou in haar verhouding tot die man
Wat die verhouding van die vrou tot haar man betref wys die Bybel op
onderdanigheid. “Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here”
(Ef.5:12). Ons moet egter goed daarop let dat die opdrag aan die vrou om
onderdanig te wees in ‘n wyer konteks van onderdanigheid staan as alleen maar die
huwelik. Dikwels word oor hierdie onderwerp gepraat asof vrouens alleen
onderdanig moet wees. Maar dit is teen die uitdruklike uitsprake van die Bybel.
Mans moet ook onderdanig wees. In die gemeente van Jesus Christus geld ‘n
algemene reël soos die apostel Paulus dit weergee in Ef.5:21: “En wees aan
mekaar onderdanig in die vrees van God” (of soos bekende handskrifte lees: “van
Christus”). Die werkwoord onderdanig wees roep die beeld op van ‘n kaserneplein
waar soldate in gelid opgestel staan. In die woord sit die gedagte van
rangskikking, om jou te voeg na ‘n bepaalde orde. Ons kan die uitdrukking ‘wees
onderdanig’ook verklaar as: stel jou tot beskikking. Dan gaan dit oor
dienslewering aan mekaar. So moet in die kerk van die Here die vrou die man dien
en die man die vrou. Daar sit dus in hierdie werkwoord inderdaad die element van
ondergeskiktheid. God het ons in sy kerk so aan mekaar verbind dat niemand nog
konings nog regeerders van hierdie diensbetoon aan mekaar uitgesonderd is
(Calvyn). Hierdie opdrag geld dus ook vir predikante en ouderlinge. Ons kan vra
of die opdrag aan die man in Ef.5:21 nie bots met die opdrag aan die vrou in
Ef.5:22 nie? Daar is egter nie sprake van ‘n teenstelling nie.
In Ef.5:21 praat die apostel tot mans en vrouens as lidmate van die kerk van
Christus, terwyl hy in Ef.5:22 die getroude vrou, dus die vrou wat in ‘n intieme
huweliksrelasie tot haar man staan, aangespreek word. Die ouderling moet as
ampsdraer aan die lidmate van die gemeente onderdanig wees en die man moet as
hoof van sy eie vrou onderdanig wees.

ons die verhouding man-vrou nie soos in Ef.5:22-33 tot die huwelik beperk nie. In
1 Kor.11 beweeg ons op die terrein van die skepping. In 1 Kor.11:8-9 wys die
apostel mos nie op die huwelik nie maar op die skepping van man en vrou. En in 1
Kor.11:14-15 wys die apostel op die verskil in haargroei en haardrag. Dit het niks
met die huwelik te doen nie. Wel moet ons in gedagte hou dat Paulus in 1 Kor.11
aan gelowiges skrywe, aan lidmate van die kerk van Korinte.41
Vir gelowige mans en vrouens geld wat die apostel hier geskryf het oor die
verskillende relasies tussen mans en vrouens wat hy waargeneem het. Die
verskille tussen mans en vrouens het ook betekenis vir die kerk en dit het ewe-eens
hul uitstraling in die samelewing. Maar ons moet hierby wel bedink dat die kerk
nie ‘n maatskaplike, sosiale of politieke instelling is nie. In die kerk staan die
staatspresident onder die gesag van (miskien ‘n eenvoudige) ouderling. In die staat
oefen die staatspresident sy staatsgesag oor predikant van ouderling as burgers van
die land uit.
Twee Bybelse voorbeelde
Ons vind in die Bybel twee kenmerkende voorbeelde van vrouens wat op ‘n
onweerlegbare wyse die hoofskap van die man erken het en daarvolgens gehandel
het. In die Ou Testament lees ons van Debora (Rigters 4 en 5). In ‘n tyd waarin
mans nie hulle plek volstaan nie tree sy op as profetes. God het hierdie vrou
begiftig met moed en wysheid. Maar wanneer daar oorlog teen die vyand gevoer
moet word, ontbied sy Barak en hy tree op as bevelvoerder en gaan teen Sisera
veg.
In die Nuwe Testament lees ons van vrouens wat Jesus gevolg het. Van hulle hoor
die opstandingsboodskap van die hemelbodes. Die engele dra egter aan daardie
vrouens op om die goeie nuus van die opstanding van Christus aan die dissipels oor
41

In 1 Kor.11:2-16 plaas Paulus die relasie man–vrou in ‘n breër raamwerk. Daar is
verskillende verhoudinge waarbinne die man-vrou-verhouding ‘n eie plek inneem:
God-Christus, Christus-man, man-vrou (1 Kor.11:2). Binne hierdie raamwerk mag

Die eerste vraag is: wat word in 1 Kor.11:3 bedoel met elke man? Elke man (Gr.: pas
anér) is elkeen sonder uitsondering. Pas gebruik by ‘n naamwoord en sonder lidwoord, is
‘elkeen’(vgl. W Bauer, A Great Greek-English Lexicon of the New Testament and other
early Literature, Translated and Edited by W.J. Arndt and F.W. Grinrich, Chicago 1952,
p.636). Dan kom ons by die vraag na die regte verklaring van hoof (Gr.kephalé)?
Voorstanders van die vrou in die amp vertaal kephalé as ‘bron’ of ‘oorsprong’. Maar dan
moet ons konsekwent in die vervolg van die teks ook kephalé as ‘bron’ of ‘oorsprong’
vertaal. Dan sou dit beteken dat God die bron van Christus is en Christus die bron van die
man. Maar ons kry nêrens in die Nuwe Testament hierdie gedagte dat Paulus wil sê: God is
die bron van Christus en Christus is die bron van die man. Openbaringshistories gesien loop
by Paulus se spreke oor die verhouding man-vrou van die skepping (1 Kor.11:3), na die
gemeente (1 Kor.11:34, 1 Tim.2:8-15) en die huwelik (Ef.5:11-23). In 1 Kor.11:3
verduidelik Paulus dat God in die skepping ‘n sekere rangorde ingestel het. Deur die
vryheid in Christus word hierdie rangorde nie opgehef nie, maar wel geheilig. In die
huwelik word hierdie rangorde toegespits op ‘n besondere geval.
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Die opdrag aan die man
Die man op sy beurt moet as hoof van die vrou sy eie vrou liefhê. Tot twee keer
toe beklemtoon die apostel hierdie gebod (Ef.6:25,28). Die man moet as hoof van
sy vrou haar in liefde dien. Daar sit ook ‘n element van onderdanigheid in. Maar
die man is aan sy eie vrou onderdanig as hoof en die vrou is aan haar man
onderdanig as hulp (Gen.2:18).
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te dra (Matt.28:7). Vrouens word gebruik om mans weer te aktiveer vir hulle
getuienistaak en hulle amptelike optrede as getuies van die opstanding van
Christus. Dat hierdie vrouens ‘n belangrike taak in God se Koninkryk vervul het is
duidelik, maar om dit ‘n amp te noem bly nog ‘n vraag. Dit kom helder aan die lig
dat by hierdie vrouens sprake is van gesagserkenning en gesagsaanvaarding.
Die vrou in haar relasie tot die gemeente
In die kerk van Christus is met betrekking tot God se heil daar ‘n volkome
gelykheid tussen man en vrou. Maar wanneer dit gaan oor die regering van die
kerk dan is daar ‘n duidelike ongelykheid tussen man en vrou.
Voetius het in sy spreke oor die kerk onderskeid gemaak tussen die essensiële en
die aksedentele, die wesenlike en die bykomstige. Tot die essensiële behoort die
lid wees van die kerk as die liggaam van Christus. Almal, mans en vrouens deel op
presies dieselfde wyse in die skatte en gawes wat Christus verwerf het. Die
aksedentele het volgens Voetius betrekking op die organisatoriese lewe van die
gemeente en op die werk tot uitbreiding van die Koninkryk van God. In verband
met die saamvergadering van die uitverkorenes en die opbou van die liggaam van
Christus het God die ampte ingestel. Prof. Hovius en ook prof. van't Spijker het
hulle by hierdie onderskeiding van Voetius aangesluit. Hovius skrywe dat God in
die aksidentele die rangorde wat Hy in die skepping vasgestel het, handhaaf.
Immers by die essentiële gelykheid van man en vrou word tog by die skepping aan
die man die leiding toevertrou. Dieselfde sien ons in die kerk van Christus.
Hoewel daar in die kring van die volgelinge van Jesus vrouens was, kies Jesus
mans uit om in hierdie wêreld as amptelike getuies, getuies met volmag op te tree.
Onder die apostels en evangeliste, die opsieners en ouderlinge tref ons nie vrouens
aan nie.
Die leiding van die gemeente
Wanneer ons die Nuwe Testament noukeurig lees dan moet dit ons tref dat
Christus aan mans die leiding van sy kerk toevertrou het. Wel is vrouens
ingeskakel by allerlei arbeid, sowel stoflik as geestelik. Maar dit beteken nie dat
vrouens naas mans ‘n leidinggewende posisie in die kerk ontvang het nie. Met
nadruk word self verbied dat vrouens in die gemeente ‘n gesagvolle posisie inneem
(1 Tim.2:12). Tekste wat handel oor die plek van die vrou in die kerk is 1 Kor.14:2
vv.; 14:34; 1 Tim.2:9vv. Hierdie tekste beval die volgende gegewens:
a. die man is die hoof van die vrou (1 Kor.11:2).
b. die vrou moet in die gemeente swyg (1 Kor.14:33-34).
c. die vrou word nie toegelaat om in die gemeente onderrig te gee nie
(1 Tim.2:12).
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Hoewel die vrou in die gemeente moet swyg, mag sy wel bid en profeteer (1
Kor.11:5). Die bid en profeteer bots nie met die swyggebod nie. Die swyggebod
lê op die vlak van die amptelike en die bid en profeteer op die vlak van die
charismatiese, op die getuienisvlak.
Onderrig gee is aan die vrou nie toegestaan nie. Dit is ‘n vorm van
gesagsoefening. Paulus argumenteer sy stellings vanuit die skepping, want hy wys
daarop dat Adam eerste gemaak is en daarna Eva (1 Tim.2:13). Ook bring hy die
sondeval ter sprake en die rol wat Eva daarby gespeel het (1 Tim.2:14). Paulus
redeneer daarom in 1 Tim.2 beslis nie vanuit sy eie tyd nie, sodat ons hierdie tekste
as tydgebonde moet verklaar nie. Prof. H.N. Ridderbos het die belangrike
opmerking gemaak dat ons in 1 Tim.2:11-12 nie met ‘n huisreël te doen het nie,
maar met ‘n liturgiese voorskrif, dus met iets wat geld in die erediens. Dit is egter
nie alleen ‘n saak van kerklike liturgie nie. Die voorskrif vir die erediens is afgelei
uit ‘n gebod wat vir man en vrou in die algemeen geld. Die plek van die vrou in
die skepping is bepalend vir haar plek in die erediens.
Dit is opmerklik dat manne soos Windisch en Kuitert, altwee sterk voorstanders
van die vrou in die amp, eerlik erken dat die apostel Paulus heeltemal duidelik is en
dat hy beslis nie toelaat dat ‘n vrou in die kerk ‘n leeramp beklee nie. Kuitert maak
hierby die opmerking dat hulle wat die regeeramp vir die vrou in die kerk oopstel
daarmee duidelike uitsprake uit die Bybel ignoreer. Vir hom is dit ‘n bewys dat
daar vandag op ‘n ander manier met die gesag van die Bybel omgegaan word. Hy
treur daar nie oor nie. Ons sou dit diep betreur wanneer van ons dieselfde gesê sou
word.
Die vrou en die gawes van die Gees
Soos mans mag ook vrouens in die gemeente deel in die gawes van die Gees. In
die vroeë kerk was daar vrouens wat bid en profeteer (1 Kor.11:5). Dit gaan hier
om ‘n aktiwiteit waarskynlik in die erediens. By bid en profeteer moet ons dink
aan pneumatiese uitinge waarskynlik buite die offisiële vergadering van die
gemeente (Grosheide). Maar al sou dit ‘n aktiwiteit binne die gemeentelike
erediens wees soos van Bruggen aanvaar, dan is dit nog nie ‘n uitgemaakte saak
dat hierdie aktiwiteit ‘n amptelike karakter het nie. Die bid en profeteer staan nie
op een lyn met die gesagvolle verkondiging van die Woord nie. Die apostel gee
duidelik aan dat die profesie getoets moet word (1 Kor.14:29). Hier gaan dit dus
oor ‘n ander soort profesie as die profesie van die profete wat in Ef.2:20 en 4:11
saam met die apostels genoem word en wat ‘n gesagvolle, kerkfunderende profesie
was. Ons doen geen reg aan die Skrif wanneer ons ongegrond vrouens so maar
invoeg in die ry van (manlike) apostels en profete nie.
Ons moet in die kerk van Christus onderskeid maak tussen ampte en gawes. Amp
en gawe behoort by mekaar. Maar hulle val nie saam nie. Elkeen wat in die
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gemeente ‘n amp beklee het daar vir ‘n gawe nodig. Sonder gawes kan daar nie
ampte in die gemeente wees nie. Maar elkeen wat ‘n bepaalde gawe ontvang het,
beklee daarmee nie noodwendig ook ‘n amp nie. Daar is in die gemeente meer
gawes as ampte. Elkeen wat ‘n gawe ontvang het om te leer word daarmee nog nie
vanselfsprekend ook ‘n predikant nie. Daar is verskillende broeders in die
gemeente wat die gawe ontvang het om leiding te gee en tog word nie almal
ouderlinge nie. Daarom moet ons die gawes wat die susters van die gemeente
ontvang het op die regte wyse aangewend word. Wel moet by gemeentewerk deur
vrouens altyd bedink word dat hulle take moet soek wat geen mensvervangende
gesagsbeslissings vra nie. Ons bewys die susters in die gemeente geen guns
wanneer ons hulle in die rigting van ‘n amp dwing nie. Maar ons gee hulle ‘n
eervolle plek in die kerk van Christus wanneer ons die susters die geleentheid gee
om die gawes wat hulle van God ontvang het ten volle in die gemeente te benut.

Die vrou in die diakenamp

Die geskiedenis van kerk en sending leer dat susters in die kerk van die Here Jesus
Christus op baie plekke ingeskakel kan word om ten volle diens te lewer by die
opbou van die liggaam van Christus en die uitbreiding van die Koninkryk van God.
Waar hulle hul gawe in liefde en toewyding daar vervul hulle ‘n eervolle plek in
die kerk van Christus. Die onderskeid tussen Adam en Eva waarop Paulus wys in
1 Tim.2 moet ook in die kerk sigbaar bly. Die posisie van die vrou in die kerk raak
ten diepste die belangrike saak van die Skrifgesag (Hovius).
Is ons as mans en vrouens bereid om ook op hierdie punt van harte onder die
gesag van die Bybel as die Woord van God te buig?

prof. H.C. Hanko
__________________________________________________________________________
Geneem en vertaal deur JB van Heerden, vanuit Far Above Rubies: Today’s Virtuous
Women, H. Hanko, red. (Grand Rapids, MI: RFPA, 1992), p.87-104, Nota deur die vertaler:
Die vraag oor die vrou in die amp van diaken, het in die laat sewentiger jare in die
“Christian Reformed Church” (VSA) ter sprake gekom. Dit is voorspel dat dit net ‘n trappie
was in die proses om vroue tot al die ampte toe te laat (Vroue is tot alle ampte toegelaat in
die CRC aan die begin van die 1990’s, en daar is tans debat oor die stand van sake i.v.m.
homoseksualisme in die CRC. Dieselfde tendens kan gesien word in die NGK in SA, nl. dat
vrouens eers tot die ampte toegelaat is aan die einde van die 20ste eeu, en vandag (2003) is
die debat oor homoseksualisme in die NGK vurig aan die gang. – red.). In hierdie tyd was
prof. Herman Hanko ‘n dosent in Nuwe Testament en Historiese Teologie aan die
“Protestant Reformed Seminary” in Grand Rapids, Michigan. Hy het ‘n reeks artikels
geskryf in die “Standard Bearer” in Desember 1978 en Januarie 1979 waarin hy hierdie
vraagstuk aangespreek het. Met die uitgangspunt dat diakens ook ‘n gesagsdraende amp in
die kerk is, toon hy aan dat die vrou in die diakenamp deur die Bybel verbied word. Sy
oorspronklike artikels was in die vorm van ‘n aantal briewe aan Timotheus. Dit is net so in
die oorspronklike vorm gelaat en vertaal.
__________________________________________________________________________

Beste Timotheus,
In ons gesprek oor die ampte in die kerk van Christus, is dit nou tyd dat ons in die
besonder kyk na die amp van diaken.
Jy het in jou vorige brief my daaraan herinner dat dit gebruiklik word in verskeie
denominasies om vroue in die ampte te bevestig. Jy noem spesifiek die “Christian
Reformed Church” wat onlangs besluit het om die vrou toe te laat in die amp van
diaken. Jy vra dat ek kommentaar lewer hieroor in die lig van hierdie briewe oor
die ampte.
Ek is nie van plan om die hele vraagstuk oor die vrou in die amp van ouderling en
predikant te probeer aanspreek nie; ons sal egter baat daarby om te kyk na die vrou
in die amp van diaken in die lig van die “Christian Reformed Church” se onlangse
sinodale besluite.
Febé
Een van die skrifgedeeltes wat aangehaal word ter ondersteuning van die argument
vir die vrou as diaken, is Romeine 16:1, 2 “Ek beveel by julle aan ons suster Febé,
wat 'n dienares is van die gemeente in Kenchrië, dat julle haar ontvang in die
Here, soos dit die heiliges betaam, en haar bystaan in elke saak waarin sy julle
nodig mag hê. Want sy was vir baie 'n beskermster en ook vir my.” Die rede
waarom hierdie gedeelte aangehaal word ter ondersteuning van vroulike diakens, is
omdat die woord dienares in die sin “dienares is van die gemeente”, ook vertaal
sou kon word met die woord “diakones”. Dit is dieselfde woord, hoewel die

103

104

Esra Verslag – Uitgawe 54

Esra Verslag – Uitgawe 54

vroulike vorm, wat in ander teksgedeeltes met die woord “diaken” vertaal word.
Die gevolgtrekking word dan gemaak dat Febé ‘n diakones in die kerk in Kenchrië
was en dat dit Paulus se goedkeuring weggedra het. Omdat Paulus ‘n apostel was
deur wie God aan ons die Skrifte geopenbaar het, word dit dan as regulerend vir
ons vandag voorgehou.
Dit is nodig om vir ‘n oomblik hier stil te staan, want hoewel ‘n hele aantal ander
tekste aangehaal en bespreek word in die debat oor hierdie omstrede saak, is
hierdie in ‘n sekere sin die bepalende gedeelte omdat dit die enigste skrifgedeelte is
wat ‘n positiewe stelling maak en klaarblyklik toestemming gee vir diakonesse.
Die Skrif vertel ons nie veel van Febé nie. Inteendeel, alles wat ons van haar weet,
word vertel in hierdie paar verse.
Die stad van Kenchrië waarvan sy ‘n inwoner was, was geleë net suidoos van
Korinthe in die suidelike deel van die Griekse skiereiland – bekend as Achaie. Die
kerk in Kenchrië het moontlik tot stand gekom tydens Paulus se tweede sendingreis
gedurende sy werk in die stad Korinthe. Paulus het dikwels een stad die
middelpunt van sy werk gemaak, en die evangelie het van daar af na al die
omliggende gebiede uitgegaan. (sien Handelinge 19:10).
Febé was waarskynlik ‘n vermoënde vrou wat na Rome gereis het vir besigheid –
want Paulus vra vir die gemeente in Rome om haar by te staan in “in elke saak
waarin sy julle nodig mag hê”
As dit waar is dat Paulus se brief aan die gemeente in Rome geskryf is in Korinthe
(en dit was waarskynlik so), dan mag dit so wees dat hy die brief saam met haar
gestuur het. Dit sal die aanbeveling verklaar wat hy aangaande haar in hierdie 2
verse van Romeine 16 maak. Dit was dan ook die tradisionele opvatting van die
kerk en ons lees aan die einde van die brief: “Geskryf aan die Romeine van
Korinthe, en gestuur deur Febé, dienares van die gemeente in Kenchrië”
Die Here het haar gered en sy het ‘n belangrike plek in die gemeente van Kenchrië
ingeneem – wat hierdie plek dan ook al presies was.
Paulus self het oorgebly in Kenchrië nadat hy sy werk in Korinthe afgehandel het,
en voordat hy na Jerusalem gegaan het. Daar het hy sy kop geskeer as ‘n nakoming
van ‘n gelofte wat hy aan God gemaak het.

(en die Ou en Nuwe vertalings in Afrikaans – JBvH), dit nie gedoen het nie. Die
vraag is: Waarom?
Buiten hierdie gedeelte, is daar net twee plekke in die hele Nuwe Testament waar
die woord verwys na die amp van diaken. Dit sal goed wees om vir ‘n oomblik by
hierdie twee gedeeltes stil te staan, want dit het wel betrekking op hierdie saak.
1 Tim.3:8-13
Die eerste plek is 1 Timotheus 3: 8-13 wat lui: “Net so moet die diakens waardig
wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen
vuilgewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein
gewete hou. En hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak; daarna, as hulle
onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen
kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar in alles. Die diakens moet manne van
een vrou wees en hulle kinders en eie huis goed regeer. Want die wat goed gedien
het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus
Jesus”
Die rede waarom ek hierdie gedeelte aanhaal, is nie alleen omdat dit een van die
twee plekke is waar die woord vir “diaken” verwys na die amp van diaken nie,
maar ook omdat hierdie gedeelte ook aangehaal word om die bestaan van vroulike
diakonesse in die vroeë apostoliese kerk te bewys. Die argument is gebaseer op
vers 11. Die King James vertaling lees: “Even so must [their] wives be grave, not
slanderers, sober, faithful in all things.”42 Die woord wat met “wives” vertaal is,
kon ook met “women” vertaal word; en die woord “their” kom nie voor in die
oorspronklike Grieks nie. Dit is waarom dit in die King James vertaling kursief
gedruk is. Daar is dus verskillende vertalings van hierdie gedeelte. Die Philips
vertaling, die New English Bible en die New International Version doen almal
dieselfde. Maar die Revised Standard Bible doen dit nie – “The women likewise
must be serious.”43
Daar is dus verskillende vertalings en interpretasies van hierdie gedeelte.
Hendriksen sê die gedeelte verwys na die diakens se helpers. Lenski daarenteen
beweer dat hier gepraat word van diakonesse. Ander weer dring daarop aan dat hier
gepraat word van die diakens se vroue. Ons stem saam met laasgenoemde. Ds.
George Lubbers skryf in die “Standard Bearer” (Vol. 38, p.203):
“Die eerste interpretasie hou voor dat Paulus hier praat van die vereistes
vir vroue om verkies te kan word tot die amp van diakones. Die rede wat

Dit is al wat ons weet van Febé. Die vraag is: Was sy ‘n diakones?
Sover dit die woord self betref, is dit waar dat die woord wat as “dienares” vertaal
is in Romeine 16:1, net so wel vertaal kon word met “diakones”. Dit gee ons
geredelik toe. Dit is egter opvallend dat die vertalers van die King James vertaling
105

42

In Afrikaans kom die verskil tussen “wives” en “women” nie so na vore nie - JBvH.
Dit is insiggewend dat beide die Afrikaanse vertalings ook net praat van “Die vroue” en
nie “Hulle vroue” nie – JBvH.
43
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aangevoer word is dat die woorde “Net so” in vers 11, moet, net soos in
vers 8, verwys na die oorgaan na ‘n nuwe tipe amp.
Die tweede interpretasie is dat Paulus hier praat van die vroue van
diakens. Die aandag word gevestig daarop dat Paulus nie werklik êrens
begin praat van ‘n nuwe of verskillend tipe ampsdraer – diakonesse – nie,
maar dat hy moet verwys na die vroue van die diakens omdat hy die
voorskrif invoeg in die middel van die instruksies wat hy gee aangaande
die nodige kwalifikasies waaroor diakens moet beskik wat tot die amp
geroep word. Verder praat Paulus nie hier van “diakonesse” nie, maar
slegs van “vroue”, terwyl daar ander plekke is waar Paulus, as hy verwys
na vroue wat aangestel is in spesiale dienste in die gemeente, hy dit doen
met die woord “dienaresse” of “diakonesse”.
Ons is van mening dat laasgenoemde interpretasie van die gedeelte die korrekte
verstaan daarvan is.
Ons kan nog iets byvoeg by dit wat tot nou toe gesê is oor hierdie gedeelte. Dit is
dat presies dieselfde woord in die volgende vers gebruik word, waar Paulus
uitdruklik skryf: “Die diakens moet manne van een vrou wees.” As Paulus in vers
11 na die spesiale amp van diaken verwys het, sou hy maklik die woord vir
diakones hier kon gebruik en nie dieselfde woord as wat in die daaropvolgende
vers as vroue (“wives”) vertaal moet word nie.
Hierdie gedeelte gee dus voorskrifte vir die amp van diaken en leer uitdruklik dat
al hierdie kwalifikasies betrekking het op diakens wat manne is.
Die tweede gedeelte waar die woord “diaken” verwys na die amp van diaken is in
Fillipense 1:1 “Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die
heiliges in Christus Jesus wat in Fil¡ppi is, saam met die opsieners en diakens”
Hier is die verwysing na die amp van diaken omdat “diakens” genoem word in
dieselfde asem met “opsieners” – ‘n ander naam vir ouderlinge.
Hierdie is die enigste twee plekke in die Nuwe Testament waar die woord duidelik
verwys na die spesiale amp van diaken.
Ander plekke
Daar is egter talle plekke waar die woord gebruik word, waar dit onmoontlik kan
verwys na die amp van diaken. Daar is so baie van hierdie voorbeelde dat die
moeilik is te kies. Ons verwys net na twee. In Johannes 12:26 se Jesus: “As iemand
My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as
iemand My dien, sal die Vader hom eer.” In hierdie gedeelte is die woord wat met
“dienaar” vertaal is, dieselfde woord wat met “diaken” vertaal kan word. Dit is
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egter duidelik uit die gedeelte dat dit nie na die amp van diaken kan verwys nie,
omdat Jesus praat van al sy mense wat Hom dien.
In Mattheus 23:11 lees ons: “Maar die grootste van julle moet jul dienaar wees.”
Ook hier kan dienaar nie verwys na die amp van diaken nie – al is dit dieselfde
woord in die oorspronklike teks wat in 1 Timoteus 3 met “diaken” vertaal is.
Wat ons bewys het, is dat hierdie woord, hoewel dit vertaal kan word met
“diaken”, nie so vertaal hoef te word nie. Dit is omdat die betekenis van die woord
afgelei is van ‘n werkwoord wat beteken “om diensbaar te wees vir die nood van ‘n
ander”.
Vertaalkwessie
Noudat ons so ver gevorder het, moet ons nog bewys dat die woord soos dit
gebruik word in Romeine 16:1, nie korrek vertaal kan word met die woord
diakones nie.
Dit kan maklik gedoen word.
Ons moet eerstens onthou wat ek in die algemeen aan jou gesê het in ‘n vorige
artikel oor die werk van die ampte in die kerk. Onthou dat ek beklemtoon het dat
wat die ampte in gemeen het, is dat hulle almal die Woord van God bring aan God
se gemeente. Hulle doen dit almal in ooreenstemming met die aard van elke amp,
maar nogtans is almal dienaars van die Woord. Hulle praat almal in die naam van
Christus. Hulle is almal bedienaars van Christus se Woord. Nie een van hulle dra
gesag buite die Skrif om nie. Die predikante bring die Woord as profete wat die
Woord bedien deur die prediking. Die ouderlinge spreek die Woord as konings en
regeer deur die Woord in die gemeente. Die diakens bring die Woord wanneer
hulle praat van die genade wat Christus aan Sy skape in verdrukking betoon. Maar
hulle bedien die Woord. Om enige iets anders te beweer beteken dat mens die
ampte heeltemal misverstaan. Dit is daarom ook waarom ons Formulier vir die
bevestiging van diakens, die diakens se taak beskryf as: “...die bring van troos
vanuit die Skrif”
Hierdie hele vraag moet nog in meer besonderhede bestudeer word. Maar ons sal
daarvoor moet wag vir ‘n volgende brief.
Broederliefde in Christus
H. Hanko
Beste Timoteus,
In ons laaste brief het ons gepraat oor die werk van diakens. Ek het jou vraag
gedeeltelik beantwoord oor die onlangse besluit van die “Christian Reformed
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Church” om vrouens tot die amp van diaken toe te laat, solank hulle nie as
ouderlinge dien of dieselfde gesag as ouderlinge dra nie. Ek het egter nog nie alles
hanteer nie. Ons het gepraat oor die gebruik van die woord “diaken” en
“diakonesse” in die Bybel en het tot die gevolgtrekking gekom dat die “Christian
Reformed Church” dwaal in hierdie verband. Daar is nog ‘n verdere aspek wat ek
hier verder wil bespreek.
Die gesag van diakens
Die hele argumentering van die “Christian Reformed Church” ter verdediging van
hulle besluit, berus op die verkeerde idee dat diakens nie gesag dra binne die kerk
nie. Dat dit die geval is (hoewel hulle dit nie in soveel woorde sê nie), is duidelik
omdat hulle nie toelaat dat vrouens die amp van ouderling of predikant mag beklee
nie en ook nie toelaat dat gemeentes vroue tot diakens verkies indien hierdie
vrouens daardeur deel verkry aan die werk van die ouderlinge of gesag wat die
ouderlinge beklee nie.
Hierdie standpunt word hoegenaamd nie gedeel deur almal in die “Christian
Reformed Church” nie. Daar is diegene wat beweer dat vrouens in enige van die
ampte mag dien en hulle hou vol dat die kerk fouteer as hulle vrouens die ampte
verbied. Daar is ander (en dit is hulle wat die sterkste was op die sinode) wat glo
dat vrouens nie as ouderlinge of predikante mag dien nie, maar wel as diakens
omdat daar nie gesag uitgeoefen word in die amp van diakens nie.
Om dit anders te stel: daar is skrifgedeeltes wat die dra van gesag deur vroue in die
gemeente aanspreek, maar daar is verskillende interpretasies van hierdie gedeeltes.
Die twee duidelikste gedeeltes is 1 Korinthiërs 14:34, 35 en 1 Timoteus 2:11 en 12.
Diegene wat glo dat vrouens nie in die ampte van ouderlinge en predikant mag
dien nie, beskou hierdie gedeeltes as deurslaggewend. Daarteenoor beweer diegene
wat voorstanders is van vrouens in hierdie ampte, dat hierdie gedeeltes
voorskriftelik was vir die tyd van Paulus, maar dat die nie normatief is vir die kerk
van vandag nie.

word, moet ons tot die gevolgtrekking kom dat die Bybel vroulike ampsdraers
verbied.
Dat die twee gedeeltes hier ter sprake verbied dat vrouens ‘n posisie van gesag mag
beklee in die kerk, word deur feitlik almal erken. Hierdie skrifgedeeltes is so
duidelik dat selfs diegene wat die toelating van die vrou tot die ampte bepleit, nie
soseer die interpretasie van hierdie gedeeltes bevraagteken nie – hulle skuif net
hierdie gedeeltes na die ashoop van “uitgediende praktyke”. Die gedeeltes was
relevant vir die tyd van Paulus toe vroue as minderwaardig beskou is; maar dit is
nie op ons van toepassing nou dat ons geleer het dat mans en vrouens eintlik gelyk
is nie.
Swyggebod
Die twee gedeeltes lui as volg: “Julle vroue moet in die gemeentes swyg; want dit
is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet
ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hul eie mans vra, want dit is lelik
vir vroue om in die gemeente te spreek” (1 Kor.14:34 – 35). “Die vrou moet haar
in stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig
te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou.” (1 Tim 2:11-12).
Hierdie tekste is duidelik. Daar is ‘n paar punte wat ons in hierdie verband kan
oplet:
1.

Daar is dus drie standpunte:
1. Diegene wat volhou dat die vrou in geen van die ampte mag dien nie.
2. Hulle wat sê dat vrouens wel diakens mag wees, maar nie as ouderling of
predikant nie.
3. Hulle wat beweer dat vrouens in al die ampte mag dien.

Beide gedeeltes handel oor die kerk, en dit word gewoonlik toegegee deur
al die kommentators. Die gedeelte in Korinthiërs praat duidelik van die
kerk, want dit word in soveel woorde gesê: “Julle vroue moet in die
gemeentes swyg;” Dit is egter ook waar van die gedeelte in Timoteus.
Hierdie hele hoofstuk handel oor gebruike in die gemeente. In die eerste
verse praat Paulus reeds van die gebede wat in die eredienste gespreek
moet word - wat Timoteus as predikant moet lei. Hierdie gedeelte is nooit
deur die kerk op die lewe in die algemeen toegepas nie. Paulus sê dat
vrouens nie mag onderrig gee nie, maar niemand – na my wete – het nog
ooit gesê dat vrouens nie hulle kinders tuis mag onderrig nie, of dat hulle
nie in Christelike skole mag klas gee nie, of dat hulle nie sondagskool
onderrig mag gee nie.

2.

Ons het vir eers hoofsaaklik na die tweede groep gekyk. Hierdie groep is van
mening dat die amp van diaken, ‘n amp sonder gesag is. Ons moet dus twee goed
aandui. In die eerste plek dat die twee gedeeltes waarna ons verwys het, die vrou
duidelik verbied om gesag te dra in die gemeente; en ons moet bewys dat die amp
van diaken ook ‘n amp is wat gesag dra. Indien hierdie twee dinge bewys kan

Beide gebied die vroue tot swye. Dit beteken dat terwyl vroue opdrag kry
tot onderhorigheid aan gesag, gebied dit hulle ook om stil te bly. Hulle
mag nie onderrig gee nie. Hulle onderhorigheid aan gesag binne die kerk
word uitdruklik beskryf as stilswye in die amptelike en geïnstitueerde
aktiwiteite van die gemeente.

3.

Paulus stel dit in Korinthiërs duidelik dat dit net ‘n reël is wat van
toepassing is op die omstandighede waarin die gemeentes van sy tyd hulle
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bevind het nie, maar hy stel uitdruklik dat dit ‘n saak van die wet is, “soos
die wet ook sê.” Die hele normatiewe aanspraak van die wet is hier op die
spel.
Dit leer dus sonder twyfel, dat vrouens geen posisie van gesag mag beklee binne
die kerk nie – veral nie ‘n posisie van gesag waar hulle praat nie. En nou is die
vraag: is dit waar van die amp van diaken? Almal erken dat dit waar is in die geval
van die amp van ouderling en predikant. Maar is dit ook waar van die amp van
diaken? Dit is die vraag wat nog beantwoord moet word.
Vereistes vir diakens
Daar is verskeie redes waarom ons die standpunt moet inneem dat diakens ook
gesag het in die kerk en geroep is om die Woord van God te spreek. Ons sal die tyd
nou gebruik om hierdie redes op te noem en kortliks te bespreek.
1. Daar is twee plekke waar die Bybel praat oor die kwalifikasies van diakens en
op beide plekke word kwalifikasies genoem wat betrekking het op ‘n spesiale amp
met gesag en die bediening van die Woord. Die eerste gedeelte is Hand 6:1-7 waar
ons ‘n rekord het van die instelling van die amp. Die stuk waarop ons ons aandag
wil vestig is vers 3: “Kyk dan uit, broeders, na sewe manne uit julle, van goeie
getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak
kan aanstel”. Dit behoort duidelik te wees aan enige iemand dat – as hierdie manne
met niks anders toevertrou is as om genoeg kos vir die Griekssprekende weduwees
te voorsien nie – hulle nie manne hoef te gewees het wat vol was van die Heilige
Gees en wysheid nie. Dit verg nóg die Heilige Gees, nóg wysheid om toe te sien
dat sekere weduwees genoeg het om te eet. Hierdie vereistes dui daarop dat daar
meer van hulle verwag is. Hulle sou werk hê wat hulle alleenlik kon verrig as hulle
vol is van die Heilige Gees en van wysheid. Dit is interessant om op te let dat twee
van die diakens ook evangeliste was wat die evangelie verkondig het. Stephanus en
Philipus het altwee gepreek. En alhoewel hierdie amp van evangelis uniek was in
‘n sekere sin, moet ons nogtans daarop let dat die vroeë kerk dit nie snaaks gevind
dat die twee diakens gepreek het nie. As ek ‘n voorstander was vir vroulike
ouderlinge en predikante, sou ek my sekerlik op hierdie gedeelte beroep het. Ek
sou geargumenteer het: as die Bybel vroulike diakens toegelaat het, het ons geen
rede om vrouens uit die amp van ouderling en predikant te hou nie, want dit is
duidelik in Handelinge dat twee van die Nuwe Testamenties diakens ook gepreek
het.
Dieselfde geld vir die gedeelte in 1 Timoteus 3 waar Paulus praat oor die vereistes
vir diakens. Hy meld onder andere “...manne van goeie karakter wees. Hulle
moenie uit twee monde praat nie”, “Hulle moet in alle opregtheid aan die
geopenbaarde waarheid van die geloof vashou”, “sy kinders en sy eie huisgesin
goed beheer.” Weereens, as die werk van diakens alleen is om geld te verdeel,
waarom word al hierdie vereistes genoem wat niks met hierdie werk te doen het
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nie. Waarom moet ‘n diaken van goeie karakter wees en nie uit twee monde praat
as hy nooit in die gemeente praat nie? Waarom moet ‘n diaken “in alle opregtheid
aan die geopenbaarde waarheid van die geloof vashou” as hy nie die Woord van
God moet bedien aan diegene in nood nie? Waarom moet die diaken bewys dat hy
sy kinders en huisgesin goed regeer as hy geen gesag in die gemeente gaan
uitoefen nie? Nee, ons moet tot die gevolgtrekking kom dat die amp van diaken
ook inhou om met gesag vanuit die Skrif te praat.
Hierdie gedeeltes vanuit die Skrif is deurslaggewend. As vrouens moet stilbly in
die gemeente en nie gesag dra oor mans in die kerk nie, dan is dit duidelik dat hulle
ook nie in die amp van diaken kan funksioneer nie. Maar daar is meer.
2. Dat diakens die Woord van God met gesag dra vloei ook voort uit die aard van
die amp. Dit is ‘n basiese beginsel in die gereformeerde kerk beleid dat Christus en
Hy alleen die Ampsdraer in sy kerk is. Dit word duidelik geleer op baie plekke,
maar Petrus sê dit in soveel woorde in 1 Petrus 2:25: “Want julle was soos
dwalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die Herder en Opsiener van
julle siele.” Dat Christus die enigste Ampsdraer in sy kerk is, beteken eenvoudig
dat al die sorg vir die kerk uitgeoefen word deur Christus. Hy alleen voorsien aan
al die nodige vir sy mense. Hy alleen, as die Goeie Herder voed en versorg hulle.
Hy alleen red en verlos hulle. Hy alleen voer alle gesag oor hulle uit. En Hy doen
dit op so ‘n manier dat Hy hulle Profeet, Priester en Koning is. Hy voed hulle deur
sy Woord. Hy regeer oor hulle en tugtig hulle. Hy voorsien in hulle behoeftes. Hy
maak hulle hartseer en pyn, hulle siektes en armoede, hulle moeilikhede en
swaarkry die voorwerp van sy simpatie en genadige sorg.
Hierdie sorg van Christus word uitgeoefen oor al sy skape deur die ampte wat Hy
in sy kerk ingestel het, want Hy is in die hemel en ons is op die aarde. Ons sal
eendag in die hemel wees en dan geen verdere nut hê vir ouderlinge, predikante en
diakens nie, want ons sal by Christus wees. Maar terwyl ons op aarde is, het ons dit
nodig. Christus het daarvoor voorsiening gemaak.
Die gesag wat Christus uitoefen deur die ampte, word uitgeoefen deur al die
ampte. Daar is nie twee ampte wat gesag dra en een sonder gesag nie. Dit is
absurd. As een dit nie het nie, dan is dit nie ‘n amp in die kerk nie. Maar al drie is
ampte, ingestel deur Christus waardeur Christus na ons toe kom in ons nood.
Daar is nog redes waarom ons die amp van diaken moet sien as gesagsdraend,
maar ons sal die bespreking daarvan moet uitstel na ‘n volgende brief.
Broederliefde in Christus,
H. Hanko
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Beste Timotheus,
Jy sal onthou, as ek vir ‘n oomblik ons bespreking tot nou kan hersien, dat ons
gepraat het oor die vraag of Skrif vroue toelaat om te dien in die amp van diaken.
In ons eerste brief het ons aangedui dat die Skrif nêrens praat van diakonesse nie.
Omdat dit hoofsaaklik ‘n argument is gebou op die stilswye van die Skrif in hierdie
verband, het ons voortgegaan en aangedui dat die Skrif vrouens uitdruklik verbied
om in die ampte te dien. Ons het kortliks twee skrifgedeeltes bespreek,
1 Korinthiërs 14:34-35 en 1 Timoteus 2: 11-12 om aan te dui dat die Bybel vrouens
beveel om stil te wees in die kerk. Daarna het ons, om aan te dui dat dit die amp
van diaken insluit, ‘n bespreking begin oor die aard van die amp van diaken – dat
dit waar is van hierdie amp, net soos van ouderling en predikant, dat dit gesag dra
in die kerk en ook geroep is om die Woord van God te bedien. Ons het eerstens
aangevoer dat dit waar is, gebaseer op twee skrifgedeeltes waarin die aard van die
diaken amp bespreek word: Handelinge 6:1-7 en 1 Timoteus 3:8-13. Ons het
tweedens geargumenteer vanuit die aard van die amp self. Christus is die enigste
Ampsdraer in sy kerk wat voorsien aan al die behoeftes van sy gemeente. Hy doen
dit deur die spesiale ampte in die kerk omdat Hy deur hierdie spesiale ampte sy
gesag uitoefen, ‘n gesag wat altyd die gesag is van sy Woord.
Die Woord van Christus bedien
Ons wil hierdie onderwerp verder toelig. Toe ek in die laaste brief geskryf dat die
amp van diaken ‘n amp is wat gesag dra en waarin diakens die Woord bedien, wou
ek nie daardeur impliseer dat dit twee losstaande funksies van die amp is nie. Jy
moet nie uit hierdie opmerkings aflei dat die roeping van diakens om die Woord
van God te bedien aan sy volk onderskei moet word van die roeping om gesag uit
te oefen oor hulle nie. Dit is duidelik nie so nie.
Hoewel dit waar is dat die gesag wat enige ampsdraer oor beskik in die kerk ‘n
gesag is wat voortvloei uit die amp waartoe Christus hom geroep het, nogtans is dit
altyd en alleenlik die gesag van die Woord van Christus wat deur die ampsdraer
bedien word. Alleen Christus se Woord het gesag binne die kerk. Daarom oefen
die ampsdraers alleenlik gesag uit wanneer hulle kom met die Woord van Christus.
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Dit bring ons by die vierde punt wat gemaak moet word. Daar is nog altyd aan
vasgehou in die gereformeerde beleid dat daar ‘n oorvleueling is in die pligte van
die verskillende ampte. Terwyl dit so is dat elke ampsdraer geroep word deur
Christus om die Woord van God te bedien volgens die aard van die amp waartoe
hy geroep word, of dit die amp van diaken, ouderling of predikant is, is dit ook
waar dat – omdat die gesag van al die ampte die gesag is van die Woord van
Christus – hierdie ampte noodwendig ‘n oorvleueling sal ervaar in die werklike
lewe van die gemeente. Daar is baie voorbeelde daarvan. Die Kerkorde maak dan
ook voorsiening vir so ‘n oorvleueling. In artikel 16 word die tug toegewys aan
beide predikante en ouderlinge. “...eindelik om saam met die ouderlinge die
kerklike dissipline uit te oefen en te sorg dat alles betaamlik en ordelik plaasvind.”
En verder lees ons in artikel 38: “As die aantal ouderlinge klein is, kan die diakens
deur plaaslike reëling by die kerkraad gereken word; dit moet egter altyd gedoen
word waar die aantal ouderlinge minder as drie is.” Van Dellen en Monsma maak
‘n paar interessante opmerkings in hierdie verband in hulle “Church Order
Commentary”. Hulle skryf:
“Ten eerste, die drie ampte van die N.T. kerk is afgelei van die die
drievoudige amp van Christus en stem daarmee ooreen... Elke amp het sy
onderskeie taak, hoewel die ampte in ‘n mindere of meerdere mate met
mekaar in verband staan en hulle hulle eenheid vind in Christus.
Wanneer dit nodig is, kan die drie ampte saamwerk in die regering van die
kerk van Christus en die omsien na die armes. Ouderlinge tree dan op as
assistent-diakens en diakens as assistent-ouderlinge. Dit moet gedoen
word in klein gemeentes waar daar minder as drie ouderlinge is.
Hierdie spesiale reeling van volle samewerking tussen die ampte is
moontlik in die lig van die eintlike eenheid van die ampte in Christus...
Uit die voorgaande is dit duidelik dat, wanneer die diakens deel vorm van
die kerkraad, hulle gereken moet word as volwaardige kerkraadslede.
Hulle het ‘n stem en spreekbeurt in alle sake wat betref die regering van
die kerk, net soos die ouderlinge in hierdie geval ‘n stem en spreukbeurt
het in alle sake rakende die kerk se werk van barmhartigheid. Om diakens
die reg te ontsê in die geval van dissiplinêre aangeleenthede sou teen die
Kerkorde en die take wees wat plaaslik aan hulle opgedra is.”

Dit bring ons by die derde opmerking wat ons moet maak in verband met die reg
van mans alleen om die amp van diaken te beklee. Dit is nie reg om te onderskei
tussen die amp van diaken aan die een kant en die ampte van ouderling en
predikant aan die ander kant gegrond op die implisiete of eksplisiete gronde dat
diakens nie gesag beklee nie. En dat daarom, solank as vrouens alleen tot die amp
van diaken toegelaat word, mag hulle die amp beklee omdat hulle nie optree teen
die voorskrifte in 1 Korinthiërs 14:34-35 en 1 Timoteus 2:11-12 nie. Of, om dit
anders te stel, as vrouens toegelaat word tot die amp van diaken, dan word aan
hulle die reg gegee om “in die kerk te praat”, iets wat die Bybel uitdruklik verbied.

Die vraag kan nou gevra word of dit ook waar is vir gemeentes waar die ouderlinge
en diakens afsonderlik vergader. Die antwoord is dat selfs waar die ouderlinge en
diakens afsonderlik vergader, hulle nogtans gesamentlik vergader oor sake wat
betrekking het op die gemeente as geheel waaronder sake is wat betref die regering
van die kerk. VanDellen en Monsma haal Jansen aan oor die sake wat hanteer moet
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word deur algemene vergaderings waar beide die ouderlinge en die diakens
teenwoordig is. Hierdie sake sluit in:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Al die sake wat betref die verkiesing van ampsdraers: nominasies, finale
besluite of iemand wat verkies is tot die amp, geroep moet word,
oorweging van besware wat ingedien is, ens.
Die uitreik en ontvang van sertifikate van predikante wat aankom of
vertrek.
Besluite rakende emeritering.
Kerk visitasie.
Administrasie van finansies.
Algemene administrasie van sake van barmhartigheid.
Algemene besigheidsadministrasie van die materiële belange van die kerk.
Oorweging van algemene korrespondensie.

Dit is dus duidelik dat selfs in gemeentes waar die diakens en ouderlinge
afsonderlik vergader vir hulle eie unieke take, daar heelwat sake is wat deur die
diakens en die ouderlinge gesamentlik hanteer word. Hierdie sake sluit sake in wat
die regering van die kerk betref. As vrouens tot die amp van diakens toegelaat
word, sal hulle dus uit die aard van saak ‘n inspraak verkry oor sekere aspekte
rakende die regering van die kerk. Dit sou ‘n direkte oortreding wees van die
voorskrifte in die Bybel.
Hierdie feit strek selfs verder as wat ons hierbo bespreek het. As vrouens tot
diakens verkies word, is daar niks wat verhinder dat hulle nie ook eredienste kan
lei in gemeentes waar die diakens deel vorm van die kerkraad nie. So kan ons
aangaan.
Artikel 84, Kerkorde
Die hele punt is dat die beginsel van Artikel 84 van die Kerkorde ‘n skriftuurlike
beginsel is. Die artikel lui: “Geen kerk mag oor ander kerke, geen bedienaar van
die Woord oor ander bedienaars van die Woord, geen ouderling oor ander
ouderlinge en geen diaken oor ander diakens enige heerskappy voer nie.” Positief
uitgedruk, leer hierdie artikel ons dat al die ampte gelyk is. Hulle is gelyk omdat
hulle almal verteenwoordigers van Christus is deur wie dit Hom behaag om sy kerk
op aarde te regeer. Daar is nog een saak wat ons kan noem in hierdie verband.
Die waardigheid van die vrou
Dit wil soms voorkom asof diegene wat ten gunste is van vroue in die ampte, dit
doen omdat hulle redeneer dat - as vrouens nie toegelaat word tot die ampte nie –
dit sou neerkom dat vroue in ‘n minderwaardige posisie in die kerk verlaag word.
Die argument klink soos volg: Om ‘n amp te beklee, is om ‘n posisie van gesag te
beklee oor andere. Diegene wat in gesagsposisies geplaas word, is vanweë hierdie
feit, in ‘n meerderwaardige posisie. Diegene wat uitgesluit is uit posisies van
115

gesag, word geplaas in onderhorigheid aan gesag en word dus geplaas in
minderwaardige posisies in die kerk. Dit is ‘n vals argument en is gebaseer op ‘n
ernstige misverstaan van die ampte. Die Skrif is baie duidelik oor hierdie punt dat
hulle wat gesagsposisies in die kerk beklee, beklee nie meerderwaardige posisies
oor ander sodat hulle – vanweë hulle amp – ander kan beskou as van ‘n laer status
nie. Inteendeel. Dit is duidelik uit die Here se onderrig in Johannes 13:12-17.
Gedurende die viering van die laaste Pasga saam met sy dissipels, het Christus die
geleentheid gebruik om sy dissipels se voete te was. Nadat hy klaar was, en nadat
hy Petrus se besware aangespreek het, sê Hy: “Verstaan julle wat Ek aan julle
gedoen het? Julle noem My Meester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek
dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar
se voete te was. Want Ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle
gedoen het, ook so te doen. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie
groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het
nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen.”
Jesus se onderrig hier is baie duidelik. Hy was die Meester en Heer van sy
dissipels. Tog neem Hy op homself die geringste van take – ‘n taak wat
normaalweg gegee is aan die geringste van die slawe. Hy het dit gedoen om aan
hulle te toon dat Hy as hulle Heer, hulle Dienskneg geword het. Sy Heerskappy
kon alleen reg uitgeoefen word, deur te word soos die geringste van hulle slawe.
En Hy het dit gedoen toe Hy gelei het, gesterf het aan die kruis om hulle sondes
weg te neem en hulle rein te was deur sy bloed.
Maar Hy het hier ‘n basiese beginsel van regering neergelê toe Hy gesê het: “As Ek
dan, die Here en die Meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar
se voete te was. Want Ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle
gedoen het, ook so te doen.” Die waarheid is dus net die teenoorgestelde. Om so ‘n
posisie te beklee is om die slaaf te word van hulle oor wie hulle aangestel is.
Alleenlik dan sal hulle waarlik die rol vervul van hulle posisie van gesag. So is dit
altyd in die kerk. Ampsdraers is die dienaars en slawe van hulle oor wie hulle
aangestel is. So gesien, is dit dus die minderwaardige posisie. Miskien, as dit reg
verstaan word, sal daar minder van hierdie verspotte propaganda wees vir gelyke
regte vir vroue in die kerk.
So, Timoteus, het ons dan gekom aan die einde van die argument. Vanuit elke
gesigspunt, verbied die Bybel die vrou om in die ampte te dien. Mag God gee dat
ons getrou bly aan sy Woord.
Broederliefde in Christus,
H. Hanko
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Diakon* ... gebruike in Pauliniese briewe
LJ Erasmus
__________________________________________________________________________
Lou Erasmus is ‘n teologiese student aan die Teologiese Skool, Potchefstroom. Hy is tans
ook besig met sy M-studie in Grieks en is lidmaat van die Gereformeerde Kerk
Potchefstroom-Suid.
__________________________________________________________________________

Die Rapport van die Deputate Leerstellige sake : Vroue in die Kerk [ACTA
2003:566 punt 3.2.3.5.2] stel : “Dat vroue reeds in Apostoliese tyd op ‘n manier
georganiseerd (of as diakens of as vroue van diakens) by diakonale tipe
werksaamhede betrokke was, blyk uit 1 Tim.3:11, waar daar spesiale vereistes vir
sulke vroue uiteengesit word. Fébé (Rom.16:1-2) was ook ‘n erkende dienares in
die gemeente van Kenchréë en moes as sodanig deur die gemeente van Rome
waardeer en gehelp word.” Die Sinode keur dan hierna die volgende konklusie
(tussen ander) goed [bl.568] : “Vroue was op ‘n besondere manier by die
versorging van die apostels en by die barmhartigheidswerk in die gemeentes
betrokke.”
Op bladsy 569 punt 3.4 insake loslyne en onbeantwoorde vrae keur die Sinode
goed dat die plek van Fébé op die lys geplaas word van vrae wat nog nie
beantwoord is nie. Punt 3.4.1.2 stel : “Dit kom voor dat die los lyne en
onbeantwoorde vrae nie soseer te doen het met die plek van die vrou in die kerk in
die algemeen nie, maar met die vraag of die vrou in een van die besondere dienste
/ ampte in die kerk mag dien.”
In die deel van die Rapport (3.6) wat ‘n minderheidsrapport verteenwoordig keur
die Sinode goed dat :
3.6.2.1
Daar kan nie op grond van Rom.16:1-2 met absolute sekerheid gesê
word of Fébé in die besondere diens van diaken gedien het of nie.
3.6.2.2
Fébé het in haar gemeente ‘n vorm van vaste dienswerk verrig wat
erkenning geniet het.
3.6.2.3
Haar dienswerk hou verband met ondersteuning van en bystand aan
medegelowiges.

Hipotese : is dat dieselfde apostel (skrywer) onder leiding van die selfde Heilige
Gees tog seker ‘n bekende woord, binne dieselfde konteks, herhaaldelik op
dieselfde wyse sal gebruik, en dat vergelyking hiervan kan dien as aanduiding /
verklaring van die woord in tekste waar die betekenis en gebruik as onduidelik
voorgehou word.
Metodologie : Skrywer doen ‘n rekenaarsoektog met behulp van Bible Works 4 om
die gebruik van die woord diakon* in die Pauliniese briewe na te speur (‘n
sogenaamde “wildcard search”). Die resultate word onder in tabelvorm
gerapporteer. Die werkwoord diakonew word slegs vir volledigheid aangetoon.
Daar is twee alternatiewe wat nie werkwoorde is nie, nl: diakoni,a aj en
dia,konoj ou. Die leksikon verklarings van beide woorde word hieronder
aangetoon om die keuse van die regte vertalingsalternatief te fasiliteer.
diakoni,a
[Louw & Nida] diakoni,a aj f (a) service 35.19 (b) ministry 35.21 (c) provision
35.38 (d) waiting upon 46.13 (e) contribution 57.119
Friberg Grk Dict 01308 diakoni,a( aj( h` (1) gener. service (HE 1.14); (2) as
charitable giving aid, support, arrangement for provision (AC 6.1); (3) as preparing meals
serving, preparation (LU 10.40); (4) as the role or position of one serving God in a special
way task, office, ministry (RO 12.7; 1T 1.12).
UBS Grk Lex 01474 diakoni,a , aj f ministry, service; contribution, help, support;
mission; perhaps office of deacon or authority (Ro 12.7)
Liddel & Scott Lex 09392 diakoni,a, h`, the office of a dia,konoj, service, Thuc.,
Plat. 2. attendance on a duty, ministration, Dem.; h` dÅ h` kaqhmerinh,
ministering to daily wants, N.T.; h` dÅ tou/ lo,gou the ministry of the word, Ib.

dia,kono,j
[Louw & Nida] dia,konoj ou m, f (a) servant 35.20 (b) deacon 53.67

Uiteindelik besluit die Sinode dat vroue wel tot die amp van diaken toegelaat mag
word, en Rom.16 en ander tekste word aangehaal as bewys. Die konklusie is
(bl.596) : Die eksegetiese gegewens in punt 2.1.4 hierbo (beredenering van
Rom.16:1-2) bied genoegsame grond vir die standpunt dat Fébé wel ‘n diaken
volgens 1 Tim.3 was.”

35.20 qera,pwn, ontoj m ; u`phre,thj, ou m ; dia,konoj, ou m and f:
(derivatives of qerapeu,w, u`phrete,w, and diakone,w 'to serve,' 35.19) a person
who renders service - 'servant.' qera,pwn: Mwu?sh/j me.n pisto.j evn o[lw|
tw|/ oi;kw| auvtou/ w`j qera,pwn 'Moses was faithful in God's whole house

Skrywer wil aantoon dat bogenoemde studie (wat Sinodes reeds sedert 1988 besig
hou), nie die ware feite weerspieël – in soverre dit Rom.16:1-2 aangaan nie.
117

as a servant' He 3.5. u`phre,thj: eivj tou/to ga.r w;fqhn soi,
proceiri,sasqai, se u`phre,thn 'I have appeared to you to appoint you as
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(my) servant' Ac 26.16. In the NT u`phre,thj is employed to refer to many diverse

diakoni,a|

types of servants, such as attendants to a king, officers of the Sanhedrin, attendants of
magistrates, and, especially in the Gospel of John, Jewish Temple guards. dia,konoj:

diakoni,a

avllV o]j eva.n qe,lh| evn u`mi/n me,gaj gene,sqai e;stai
u`mw/n dia,konoj 'if anyone of you wants to be great, he must be the servant of the

diakoniw/n

rest' Mt 20.26.
53.67 dia,konoj, ou m and f: one who serves as a deacon, with responsibility to care

diakoni,an

for the needs of believers - 'deacon, one who helps the believers.' suni,sthmi de.
u`mi/n Foi,bhn th.n avdelfh.n h`mw/n, ou=san kai. dia,konon

diakoni,a

th/j evkklhsi,aj th/j evn Kegcreai/j 'I recommend to you our sister
Phoebe who is a deacon in the church at Cenchreae' Ro 16.1; diako,nouj w`sau,twj

diakoni,a

semnou,j 'deacons should be of good character' 1 Tm 3.8.
Friberg Grk Dict 01309 dia,konoj( ou( o` and h` (1) gener. of a pers. who

diakoni,a|

renders helpful service servant, helper (MT 20.26); (2) as an official in the church; masc.
deacon (1T 3.8); fem. deaconness (RO 16.1); (3) as a government official minister, agent

diakoni,an

(RO 13.4); (4) as service to a high official attendant, servant (MT 22.13).
UBS Grk Lex 01475 dia,konoj , ou m and f servant; helper, minister; deacon;
diakoni,an
deaconess (Ro 16.1); a=ra Cristo.j a`marti,aj dÅ Does Christ serve the
interests of sin? (Ga 2.17)
Liddel & Scott Lex 09394 dia,konoj Îa¯Ð, Ion. dih,konoj, o`, a servant,

diakoni,a

waitingman, Lat. minister, Hdt., etc.: a messenger, Aesch., Soph.:-as fem., Dem. II. a
minister of the church, a deacon, N.T.: as fem. a deaconess, Ib. (Akin to dia,ktoroj:

diakoni,aj

both perh. from diw,kw.)
diakoni,aj

Opsomming van insidensie en gebruik:
diakoni,a
A. diakoni,an diens, bediening (22 tekste)
Woord
diakoni,an

diakoni,an

Ontleding

Teks

Snw akk vr

Romeine

enkv

11:13

Snw akk vr

Romeine

enkv

12:7

1953
my bediening

1983

diakoni,aj

my werk
diakoni,an

bediening

om te dien
diakoni,aj
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snw dat vr

Romeine

bediening

laat ons dien

enkv

12:7

Snw nom vr

Romeine

diensbetoning

my hulp

enkv

15:31

Snw gen vr

1 Korintiërs

bedieninge

bedieninge

mv

12:5

Snw akk vr

1 Korintiërs

tot diens

tot diens

enkv

16:15

Snw nom vr

2 Korintiërs

bediening

Die wet

enkv

3:7

Snw nom vr

2 Korintiërs

bediening

bediening

enkv

3:8

Snw dat vr

2 Korintiërs

bediening

bediening

enkv

3:9

Snw akk vr

2 Korintiërs

bediening

bediening

enkv

4:1

Snw akk vr

2 Korintiërs

bediening

bediening

enkv

5:18

Snw nom vr

2 Korintiërs

bediening

bediening

enkv

6:3

Snw gen vr

2 Korintiërs

diensbetoning

liefdeswerk

enkv

8:4

Snw gen vr

2 Korintiërs

diensbetoning

hulpverlening

enkv

9:1

Snw nom vr

2 Korintiërs

bediening

bediening

enkv

9:12

Snw gen vr

2 Korintiërs

diens

om te dien

enkv

9:13

Snw akk vr

2 Korintiërs

om julle te

om julle te

enkv

11:8

bedien

bedien

Snw gen vr

Efesiërs 4:12

dienswerk

diens
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enkv
diakoni,an

diakoni,an

diakoni,an

diakoni,an

Snw akk vr

Kolossense

enkv

4:17

Snw akk vr

1 Timoteus

enkv

1:12

Snw akk vr

2 Timoteus

enkv

4:5

Snw akk vr

2 Timoteus

enkv

4:11

bediening

die taak in

dia,konoi

diens
bediening

diens

bediening

dia,konoj

bediening

dia,konoj

tot diens

tot groot diens

dia,konoj

B. diakono~ dienaar, diaken (20 tekste)
Woord

Ontleding

dia,kono,j

Snw nom

Romeine

dienaar van

dienaar

Magte

ml enkv

13:4

God

van God

oor ons

Teks

1953

1983

Persoon

dia,konoj

dia,konoj

gestel
Snw nom

Romeine

dienaar van

dienaar

Magte

ml enkv

13:4

God

van God

oor ons
gestel

dia,konon

dia,konon

Snw akk

Romeine

ml enkv

15:8

Snw akk

Romeine

vr enkv

16:1

dienaar

dienaar
dienaar /

dia,konoj

Jesus
Christus

dienares

dia,konoj

diako,nouj

Fébé

dienares /

dia,konoi

diaken
dia,konoi

diako,nouj

dia,konoi

dia,konoi

11:14-15

dienaars

Snw nom

2 Korintiërs

ml mv

11:23

Snw nom

Galasiërs

ml enkv

2:17

Snw nom

dienaars

dienaars

van
Christus

dienaar

in diens

Christus

Efesiërs 3:7

dienaar

dienaar

Ek

Snw nom

Efesiërs

dienaar

dienaar

Tichikus

ml enkv

6:21

Snw dat

Filippense

diensknegte

dienaars

Paulus,

ml mv

1:1

Snw nom

Kolossense

ml enkv

1:7

Snw nom

Kolossense

ml enkv

1:23

Snw nom

Kolossense

ml enkv

1:25

Snw nom

Kolossense

ml enkv

4:7

Snw akk

1 Timoteus

ml mv

3:8

Snw nom

1 Timoteus

ml mv

3:12

Snw nom

1 Timoteus

ml enkv

4:6

ml enkv

diako,noij

dia,kono,j

ml mv

Snw nom

1 Korintiërs

ml mv

3:5

Snw akk

2 Korintiërs

ml mv

3:6

Snw nom

2 Korintiërs

ml mv

6:4

Snw nom

2 Korintiërs

dienaars

dienaars

Paulus,

dia,konoj

Apollos
dienaars

bedienaars

Ons

dienaars

dienaars

Ons
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dienaars

Satan se

dienaar

dienaar

Epafras

dienaar

dienaar

Ek,
Paulus

dienaar

dienaar

Ek

dienaar

dienaar

Tichikus

diakens

diakens

Persone
in amp

diakens

'n diaken

Persone
in amp

dienaar

dienaar

Timoteus

C. diakonew ek dien (7 tekste) Werkwoorde
Woord

dienaars

Timoteus

diakonw/n

Ontleding
Part Praes Akt,

Teks
Romeine
122

1953

1983

in diens van

met geldelike
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Nom ml enkv

15:25

hulp

Part Aor Pass,

2 Korintiërs

deur ons

deur ons

Nom vr enkv

3:3

diens berei

diens

Part Praes

2 Korintiërs

deur ons

wat ons moet

Pass, Dat vr

8:20

berei

wegbring

Elke een van die leksikons wat aangehaal word, gee aan diakono~ ‘n tweeledige
betekenis – ‘n primêre en ‘n sekondêre betekenis. ‘n Keuse word dus vereis.
Waarskynlik berus hierdie vertaling van Rom.16:1 (1983) op die voorgestelde
betekenis wat Louw en Nida daaraan gee. Maar ook hierin is die twyfelagtigheid
van die vertaling dadelik uitwysbaar, want selfs Louw en Nida moet erken dat
Christus die woord diakono~ in die sin van dienaar gebruik (verwys Mat 20:26).
Skrywer kan dus geen rede vind waarom die woord diakono~ in Rom.16:1
anders vertaal of verstaan moet word as in die ander gevalle waar na spesifieke
persone verwys word nie. In die teks is daar geen aanduiding (vanuit die konteks)
soos by 1 Timoteus 3 dat die apostel besig is om oor ampswerk te praat nie –
watter regverdiging kan dan gevind word om aan die tweede (sekondêre)
vertalingsalternatief voorkeur te gee? Een swaeltjie maak tog nie ‘n somer nie!

Praes Imperf

1 Timoteus

kan hulle

kan hulle as

Bibliografie
ACTA. 2003.

Akt 3e mv

3:10

dien

diakens dien

Part Aor Akt,

1 Timoteus

die wat goed
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Gevolgtrekkings : Uit die 20 voorkomste van die woord diakono~ soos aangedui
is dit vir skrywer duidelik dat enige interpretasie van Fébé as ‘n vroulike diaken nie
anders gesien kan word as ‘n moedswillige, doelgerigte, foutiewe vertaling nie!
Hoekom word Christus, die Satan se dienaars, Paulus en al die ander persone wat
genoem word nie vertaal as diakens nie? Miskien bloot omdat hulle nie vrouens
was en dus nie aan vooropgestelde vereistes voldoen het nie? Voeg hierby die feit
dat die Nuwe Afrikaanse Vertaling (1983) hierdie woord in Rom.16:1 nie
konsekwent vertaal nie, maar dat dit met verskillende uitgawes afwisselend met
dienaar, dienares en diakones vertaal word en die vertaling moet betwyfel word.
As daar enige ander verwysing was om hierdie bewerings te staaf sou die vertaling
dalk nog kon staan, maar ‘n soektog in die Griekse teks van die NT bewys dat Fébé
se naam net een keer in die NT aangetref word. Daar is dus geen stawende
getuienis oor die ampswerk van hierdie vrou in die NT beskikbaar nie. Daar is ook
geen ander vrou (met of sonder ampswerk) se naam gekoppel aan die woord
diakono~ nie. Op grond van die beskikbare getuienis moet dit dus verwerp
word.
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Hervorming en die Kerkorde

onskriftuurlik is. Dit beteken dat die kerkraad ‘n beswaarskrif moet inhandig by die
klassis. Indien die klassis oortuig is, moet die klassis die beswaarskrif inhandig by
die partikuliere sinode, wat dit op sy beurt weer moet inhandig by die sinode.
Hierdie proses duur drie jaar. Tydens hierdie proses is die kerkraad gebind aan die
onskriftuurlike besluit van die sinode. Gestel die sinode kan nie die eerste keer
oortuig word nie, en versoek ‘n kommissie om sekere aspekte van die besware
beter te ondersoek. Dan kan dit daartoe lei dat die hersiening van die besluit dalk ‘n
dekade lank uitgestel word. Die implikasie hiervan is dat die kerkraad
ongehoorsaam moet wees aan die Skrif, tot tyd en wyl die sinode oortuig word van
sy onskriftuurlike standpunt. Dit kom daarop neer dat die gesag van die Skrif
ondergeskik gestel word aan die inertia van die kerklike weg.

B. van der Eems
Inleiding
In 2003 het die sinode van die GKSA kerkverband enkele besluite gemaak,
waarteen enkele kerkrade en heelwat lidmate besware het, aangesien hulle meen
dat die besluite in stryd met Skrif is. Hierdie situasie dwing kerkrade en lidmate tot
keuses. Kerkrade moet besluit of hulle die besluite van die sinode moet uitvoer en
lidmate moet besluit of hulle lidmaat mag bly van gemeentes waarvan die kerkrade
besluit het om die besluite van die sinode uit te voer.
Hierdie artikel gaan probeer antwoord gee op hierdie twee vrae. Hierdie artikel
probeer nie aantoon dat sekere sinodebesluite in stryd met die Skrif is nie, maar
probeer aantoon wat die lidmaat en kerkraad te doen staan wanneer ‘n sinode ‘n
onskriftuurlike besluit geneem het.
Moet kerkrade die onskriftuurlike besluite van die sinode uitvoer?
Hierdie vraag word beantwoord in Art. 31 van die kerkorde wat stel: “Wat op ‘n
kerklike vergadering met meerderheid van stemme besluit is, moet as vas en
bindend beskou word, tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord of die
artikels van die kerkorde.”
Aangesien hierdie artikel die antwoord gee, is dit dus nie verbasend dat daar
verskille is oor die presiese betekenis van hierdie artikel, in ‘n tyd waarin daar
besware is teen besluite van die sinode.
Volgens party A beteken art. 31 dat kerkrade die besluite van die sinode as bindend
moet beskou, totdat die beswaarde kerkraad(e) die sinode oortuig het dat die
besluit teen die Skrif is. Volgens party B beteken dit dat die besluit as bindend
beskou moet word, tensy die kerkraad kan aantoon dat die besluit teen die Skrif is.
Om hierdie interpretasie van art. 31 te beoordeel, moet die implikasies van die
standpunt uitgewerk word.
Standpunt A
Volgens hierdie standpunt moet ‘n kerkraad ‘n besluit van die sinode as bindend
beskou, todat die kerkraad die sinode kon oortuig dat die besluit teen die Skrif is.
Hierdie standpunt het enkele implikasies wat die standpunt egter onhoudbaar
maak.
Eerstens is die standpunt onhoudbaar, aangesien dit die Skrif ondergeskik gestel
aan die inertia van die kerklike weg. Gestel dat hierdie standpunt korrek is en die
sinode ‘n besluit maak wat teen die Skrif is. dan moet ‘n beswaarde kerkraad die
sg. kerklike weg volg, om daardeur die sinode te oortuig dat sy besluit
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Tweedens is die standpunt onhoudbaar omdat dit die Skrif ondergeskik stel aan die
vermoë van die kerkraad om die sinode die eerste keer te oortuig. Gestel dat ‘n
kerkraad ‘n beswaarskrif indien en die beswaarskrif word verwerp deur die sinode.
As die beswaarskrif behandel is, en deur die sinode verwerp is, kan dit baie moeilik
weer behandel word, volgens art. 46 van die kerkorde wat stel : “Sake vir
behandeling op meerdere vergaderings moet nie opgestel word voordat die
besluite van die voorgaande sinodes oor die voorgestelde punte nagegaan is nie,
sodat wat eenmaal afgehandel is, nie weer voorgestel word nie tensy dit
noodsaaklik geag word om iets te verander.”. Dit kom daarop neer dat die gesag
van die Skrif ondergeskik gestel word aan die vermoë van die kerkraad om die
sinode die eerste keer te oortuig.
Terwyl gereformeerde kerke bely dat hulle altyd moet reformeer, maak art. 46 van
die KO reformasie na ‘n sekere punt onmoontlik. As hierdie punt bereik word, is
daar dikwels geen ander uitweg as kerkskeuring nie. Dit verklaar ook die enorme
kerklike versplintering wat in Gereformeerde kerke gesien word.
Art. 31 en Art. 46 van die KO het in die kerkgeskiedenis al baie probleme geskep
in gereformeerde kerke. In Nederland was daar onlangs ‘n tweede vrymaking,
waartydens ‘n groep lidmate hulle vrygemaak het van die Gereformeerde Kerke
(Vrijgemaakt) in Nederland. In ‘n artikel oor die aangeleentheid is aangetoon dat
daar gemiddeld elke 60 jaar ‘n reformasie in die kerk plaasvind. In hierdie
reformasies het art. 31 en 46 elke keer ‘n belangrike rol gespeel. Dit is daarom
nuttig om verder te ondersoek of hierdie artikels nie hervorm behoort te word, ter
wille van die bewaring van die sigbare eenheid van die kerk nie.
Verder veroorsaak art. 31 en 46 van die KO dat gereformeerde kerke eerder geneig
is om konstant te deformeer, eerder as te reformeer. Indien ‘n sinode ‘n besluit
geneem het wat neerkom of deformasie, dan maak hierdie artikels hersiening van
hierdie besluite baie moeilik. Reformasie kom daarom oorwegend slegs voor nadat
daar ‘n kerkskeuring plaasgevind het. Daar is weinig voorbeelde in die
gereformeerde geskiedenis wat gereformeer het deur middel van die kerklike weg.
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Derdens is die standpunt onhoudbaar, aangesien dit sou impliseer dat plaaslike
kerke tydelik valse kerk moet wees. Indien die kerkraad hom moet bind aan
onskriftuurlike sinodale besluite tot tyd en wyl die sinode tot beter insigte kom, kan
dit beteken dat die plaaslike kerk in daardie tyd valse kerk moet wees. In
oorvloedige beswaarskrifte is aangetoon dat die 1983 bybelparafrase en die Cloete
psalmberyming valse leer verkondig. Indien kerke gebind sou word om hierdie
dinge te gebruik in die erediens, sou kerke gebind word om valse leer te verkondig,
en daarom valse kerke te word vir ‘n onbepaalbare tydperk. So iets sou in stryd
wees met die opdrag aan kerke om te voldoen aan die kenmerke van die ware kerk,
soos dit uiteengesit word in art. 29 van die NGB.
Omdat dit teen die Skrif en die belydenis is dat die gesag van die Skrif onderhewig
gestel word aan die inertia van die kerklike weg en die vermoë van die kerkraad
om die sinode te oortuig en omdat dit teen die Skrif en belydenis is dat plaaslike
kerke bereid moet wees om tydelik valse kerke te wees, is die standpunt dat die
kerkraad hom moet onderwerp aan onskriftuurlike sinodale besluite totdat die
sinode sy besluit hersien het, onhoudbaar.
Standpunt B
Daar is verskillende weergawes van hierdie standpunt.
1) Sinodebesluite oor sake wat God gebied is bindend. Sinodebesluite oor
sake wat God verbied is nie bindend nie. Sinodebesluite oor dinge wat
God nie gebied of verbied nie, is bindend.
2) Sinodebesluite oor sake wat God gebied is bindend. Sinodebesluite oor
sake wat God verbied is nie bindend nie. Sinodebesluite oor dinge wat
God nie gebied of verbied nie, is nie bindend nie.
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Oor hierdie sake is daar nie eenstemmigheid onder diegene wat standpunt B
onderskryf nie. Sake wat God nie gebied of verbied nie, word dikwels
middelmatige sake genoem.
As aangeneem word dat sinodebesluite oor middelmatige sake bindend is, skep dit
heelwat dilemmas.
Eerstens is daar ‘n probleem met die gesag van sinodes om oor middelmatige sake
te besluit. Indien dit ‘n saak is wat God nie gebied of verbied nie, op watter gesag
kan die sinode kerkrade bind? Nie op gesag van die Skrif nie.
Tweedens vereis art. 30 van die KO dat slegs kerklike sake op kerklike
vergaderings bespreek behoort te word. Hoe kan mens sake waaroor die Skrif swyg
as kerklike sake beskryf?
Derdens is daar ‘n probleem met die vermoë van sinodes om oor middelmatige
sake te besluit. Omstandighede wissel ontsettend van gemeente tot gemeente. Hoe
is dit moontlik vir ‘n sinode om oor middelmatige sake te besluit wat die beste is
vir al die gemeentes? Indien die sinode meen dat hy hierdie vermoë het, skryf hy
aan homself goddelike eienskappe toe. Geen mens of vergadering het die vermoë
om hom in die situasie van ‘n verskeidenheid ander mense in te dink en te bepaal
wat die beste vir almal van hulle is nie.
Vierdens is die gebruik van middelmatige sake baie gevaarlik. Daar word dikwels
te maklik besluit dat ‘n saak middelmatig is. Twee sulke sake is mediese fondse en
pensioenfondse. Hierdie sake word dikwels as middelmatige sake gesien, en op
grond van praktiese oorwegings word sentrale mediese fondse en pensioenfondse
vir die predikante van ‘n kerkverband deur die sinode ingestel. Hierdie sake is
egter nie so middelmatig as wat mense geneig is om te dink nie.

Sake wat God gebied
Almal stem saam daarmee dat sake wat God gebied, bindend is. Daar is geen
probleme met hierdie standpunt nie. Hieroor stem selfs ook die ondersteuners van
standpunt A en B saam met mekaar.
Sake wat God verbied
Almal wat standpunt B onderskryf, stem saam dat sinodebesluite oor sake wat God
verbied, nie bindend is nie. Ondersteuners van standpunt A meen dat sulke besluite
wel bindend is. Daar is egter reeds aangetoon dat standpunt A onhoudbaar is.
Sake wat God nie gebied of verbied nie
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Mediese fondse spreek van swak rentmeesterskap en is gebaseer op ‘n
denkraamwerk wat gebaseer is op toeval, wat in stryd is met wat bely word in
Sondag 10 van die HK.
Pensioenfondse bepaal dat mense op ‘n sekere ouderdom ophou werk, terwyl die
4de gebod stel dat ons 6 dae moet werk en een dag moet rus. Pensioenfondse
moedig dus ongehoorsaamheid aan die 4de gebod aan en ontneem die kerkverband
op die wyse van prediking deur predikante met baie wysheid. Dit sou bv.
insiggewend wees om te bereken van hoeveel prediking deur ervare en gesonde
predikante die kerkverband ontneem is deur hierdie reëling. Verder is daar dikwels
reëls wat bepaal dat ‘n predikant al sy pensioen verloor, indien die predikant die
kerkverband sou verloor. Hierdie reëls bind die predikante finansieel aan die
kerkverband, terwyl predikante eerder deur die ware leer aan die kerkverband
gebind behoort te word.
128

Esra Verslag – Uitgawe 54

Esra Verslag – Uitgawe 54

Vyfdens is die gevaar van besluite oor middelmatige sake dat dit baie mag
konsentreer in die hande van ‘n klein aantal mense. Die besluit om ‘n
gemeenskaplike mediese fonds en gemeenskaplike pensioenfonds in die
kerkverband te hê, lei daartoe dat enorme hoeveelhede geld onder die beheer van
‘n klein aantal mense kom. Die besluit om ‘n enkele teologiese skool te hê, lei
daartoe dat die verkondiging van die Woord geplaas word in die hande van ‘n klein
aantal mense, aangesien die Woordverkondigers van die kerkverband opgelei word
deur die klein aantal mense. Aangesien die mense ‘sondige wese is, is dit uiters
gevaarlik om baie mag te konsentreer in die hande van ‘n klein aantal mense,
aangesien ‘n verkeerde besluit deur hierdie mense enorme verrykende gevolge kan
hê. Dit word baie mooi geïllustreer deur die groot hoeveelhede geld wat deur die
Admin Buro van die GKSA verloor is.

Die punte waaroor voorstanders van die verskillende bybelvertalings en
psalmberymings verskil is nie van ‘n praktiese of middelmatige aard nie, maar van
‘n teologiese aard. Deur verskeie leraars is aangetoon dat die verskillende
standpunte oor bv. die psalmberyming uitgaan vanuit verskillende Skrifbeskouings.
Daar is dus leerverskille tussen die voorstanders van die verskillende
bybelvertalings en psalmberymings. Sodra dit gebeur, is die saak wat die plaaslike
kerke in die kerkverband saambind nie meer ‘n gemeenskaplike leer nie, maar
eerder strukture en finansiële bande. Die eenheid van die kerk binne die
kerkverband het dan ‘n skyneenheid geword.

Al hierdie dilemmas dui daarop dat kerklike vergaderings geen middelmatige sake
behoort te hanteer nie, en indien hulle dit wel doen, dat hierdie sake nie bindend
behoort te wees nie. ‘n Kerklike vergadering behoort slegs dit te besluit wat God
duidelik in sy Woord gebied. So ‘n gevolgtrekking is in lyn met Son. 35 wat stel
:”... en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord beveel het nie.”

Eerstens word kerke moreel gebind deurdat ‘n oorbeklemtoning van die roeping
om een te wees druk op hulle plaas om die standpunt van die meerderheid te
aanvaar ter wille van eenheid van die kerkverband en die vrede in die kerkverband.
Gestel standpunte A en B word deur die sinode toegelaat in die kerkverband,
terwyl A en B gebaseer is op teologiese uitgangspunte wat met mekaar in stryd is.
Saam met dit word dikwels gestel dat die eenheid van die kerk bewaar moet word.
Indien ‘n predikant dan sou verkondig dat standpunt A reg is en standpunt B in
stryd met die Skrif, dan bedreig hierdie verkondiging die eenheid van die kerk en
die vrede in die kerk. So iemand word dan maklik aangekla van kerkskeuring en
onrusstokery. So ‘n aanklag plaas druk op die predikant om maar die standpunt van
die meerderheid te aanvaar.

Is besluite van die sinode bindend?
Daar is aangetoon dat die standpunt waarvolgens sinodebesluite bindend is totdat
die sinode anders besluit onhoudbaar is.
Verder is daar aangetoon dat slegs sake wat God duidelik in Sy Woord gebied,
bindend gemaak kan word. Sake wat God verbied of middelmatige sake kan nie
bindend wees nie.
Die situasie in vandag se kerke is egter effens meer kompleks. Sinodes neem
besluite waaraan hulle nie alle plaaslike kerke bind nie. Sinodes neem besluite oor
leergeskille deur middel van stemming. Sinodes dring daarop aan dat beswaardes
die kerklike weg moet volg met hulle besware. Hierdie dinge veroorsaak egter
groot probleme in die kerkverband.
As die sinode toelaat en nie bind nie
As ‘n sinode moet besluit oor ‘n omstrede saak, en nie die moed van oortuiging het
om kerkrade daaraan te bind nie, neem hy dikwels die besluit om meer as een
praktyk toe te laat in die kerkverband. So het die GKSA bv. besluit om die 1933/53
Afrikaanse bybelvertaling sowel as die 1983 bybelparafrase toe te laat vir gebruik
in die erediens. So ook is daar besluit om die psalmberymings van Totius sowel as
van Cloete toe te laat. Hierdie besluite lei op die lang termyn tot die vernietiging
van die hele kerkverband.

Alhoewel kerke oënskynlik nie gebind word deur hierdie kerklike besluite nie,
word die kerke op verskeie wyses op ‘n indirekte wyse gebind.

Tweedens dwing die sinode ampsdraers om die leuen en die waarheid te meng.
Wanneer die sinode teenstrydige standpunte A en B toelaat, en tegerlykertyd die
ampsdraers oproep om die eenheid van die kerk te bewaar, dan bind die sinode
ampsdraer in effek daartoe om te aanvaar dat A en iets wat in stryd is met A
tegerlykertyd waar kan wees, oftewel dat die waarheid en die leuen tegerlykertyd
waar kan wees. Die sinode bind dus ampsdraers om ‘n postmodernistiese standpunt
in te neem, waarvolgens daar geen waarheid bestaan nie.
Derdens dwing kerklike afsprake lidmate en ampsdraers om besluite van die sinode
om kerklike besluite waarmee hulle probleme het, wel finansieël te ondersteun.
Ramings wat van GKSA lidmate gehef word, word gebruik om die Noordwes
Universiteit en die Teologiese Skool in Potchefstroom finansieël te ondersteun. By
hierdie instansies is daar lektore wat die betwiste sinodebesluite goedkeur, en ook
hierdie standpunte aan die volgende geslag oordra. Op die wyse ondersteun
beswaarde lidmate die sinodebesluite waarteen hulle beswaar het, finansieël.
Vierdens dwing kerklike afsprake lidmate om te konformeer, deurdat die lidmate in
‘n situasie geplaas word waar hy moet kies tussen twee sondes. Lidmate wat
tevrede is met die leer en liturgie by sy plaaslike kerk, behoort deur middel van sy

Skyneenheid en oënskynlike vryheid
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tiendes die Woordverkondiging daar te in stand te hou. Son. 38 stel dit soos volg :
“God wil ten eerste dat die Woordbediening en die skole in stand gehou moet
word.” Om dit nie te doen nie, is sonde. Die kerklike afsprake van die GKSA
vereis egter dat ‘n deel van die lidmate se tiende in die vorm van ramings aan die
Admin Buro gegee word. Indien die Admin Buro sake bevorder waarmee die
lidmaat besware het, dan gee hy sy tiendes vir ‘n mengsel van sake wat hy
ondersteun en sake wat hy nie ondersteun nie. Wanneer dit die geval is, kan so ‘n
lidmaat nie meer sy tiendes vrywillig en met vreugde gee, soos wat Son. 21 vereis
nie : “... Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot
nut en saligheid van die ander lede aan te wend.” Om jou gawe nie vrywillig en
met vreugde te gee nie, is sonde. Die lidmaat het dus die keuse tussen twee sondes,
of om sy tiendes nie vrywillig en met vreugde te gee nie, of om nie meer sy tiendes
vir die Woordbediening te gee nie. Hierdie moeilike situasie plaas druk op lidmate
om sy besware te laat vaar.

verskeidenheid onafhanklike teologiese skole terwyl ander hulle dogters stuur na
die staatsbeheerde teologiese skool. In kerklike vergaderings kom die ampsdraers
bymekaar waar ampsdraers vriendelik ooreenkom om oor sekere sake te verskil en
nie verder daaroor te praat nie. Daar is verskeie nasionale tydskrifte waarin daar
vanuit verskillende perspektiewe na die kerklike lewe gekyk word. Sinodes neem
allerhande besluite. Sommige gemeentes implimenteer hierdie besluite en ander
nie. Sommige gemeentes ondersteun kerkverbandelike strukture finansieel, en
ander weer nie.

Bg. redes toon dus aan dat, alhoewel lidmate en ampsdraers op die oog af nie
gebind word aan verkeerde sinodebesluite nie, word daar tog indirek druk op almal
geplaas om die besluite van die meerderheid te gehoorsaam. Kerke en lidmate het
dus slegs ‘n oënskynlike vryheid om nie die sinodebesluite te gehoorsaam nie.
Die gevolge van die skyneenheid en oënskynlike vryheid
‘n Situasie van skyneenheid en oënskynlike vryheid lei tot baie frustrasie en
wantroue binne die kerkverband. Eerstens is beswaarde lidmate en ampsdraers
gefrustreerd, aangesien daar oënskynlik geen verpligting op hulle rus om die
sinodebesluite te gehoorsaam nie, maar tog ervaar hulle konstant die druk om aan
die meerderheid te konformeer. Die meerderheid het geen simpatie met hierdie
frustrasie nie, aangesien hulle meen dat die vryheid werklik is, en nie oënskynlik
nie.
Tweedens lei die konstante druk ook tot wantroue tussen broeders. As gevolg van
die konstante druk waaronder almal in die kerkverband verkeer om te konformeer
aan die meerderheid, is daar konstant mense in kwesbare posisies (veral predikante
wat afhanklik is van kerkverbandelike mediese fondse en pensioenfondse) wat
swik onder die druk en besluit om van standpunt te verander oor omstrede
kwessies. Sulke mense is die een dag nog beswaard oor ‘n saak, en die volgende
dag stem hulle skielik saam. Wanneer broeders stry teen ‘n sekere saak, en een van
hulle verander skielik van opinie, lei dit tot baie wantroue onder broeders.
Wanneer hierdie situasie ontstaan, het die aard van die hele kerkverband verander.
Die kerkverband bestaan uit plaaslike kerke waar daar ‘n verskeidenheid leringe
geleer word en waar God op verskillende maniere gedien word. Lidmate word
vryelik attestate gegee om hulle aan te sluit by die plaaslike gemeente waar hulle
gemaklik is met die leer en die liturgie. Plaaslike kerke stuur hulle seuns na ‘n
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Miskien sal hierdie situasie daartoe lei dat daar oorgegaan word tot die stigting van
nuwe teologiese skole, wat predikante oplei in ‘n spesifieke leer. Hierdie situasie
raak by die dag meer moontlik vir verskeie redes. Tegnologie soos die internet
maak dit moontlik om ‘n teologiese skool te begin, sonder om enige duur geboue
en biblioteke aan te koop. Die tradisionele teologiese skole is toenemend onder
druk van die staat, om ‘n leer te propageer wat in stryd is met die leer van die kerk
waaraan die teologiese skool verbonde is. Kerkorderlik is hierdie situasie ook
moontlik, aangesien die KO nie voorskryf dat slegs diegene wat by ‘n
staatsgesubsidieërde en staats-geakkrediteerde instelling gestudeer het toegelaat
mag word tot die kansel nie.
Wanneer hierdie situasie bereik is, is die kerkverband so betekenisloos dat dit die
verskillende gereformeerde kerkverbande kan saamsmelt, sonder dat dit
noemenswaardige effek op plaaslike vlak het. Hierdie samesmelting lei op sy beurt
weer tot die samesmelting van die tradisionele staatsbeheerde teologiese skole, wat
die gevolg het dat onafhanklike teologiese skole meer invloed begin kry.
Op grondvlak behoort gelowiges gehoorsaam te wees aan art. 28 van die NGB,
waarvolgens elkeen verplig is om by die ware kerk aan te sluit, waar die ware leer
geleer word. Wanneer lidmate meen dat een van die twee lerings wat toegelaat
word die ware leer is, lei dit daartoe dat baie lidmate van gemeente verander. Dit
kan op sy beurt daartoe lei dat daar binne ‘n kerkverband eintlik twee of meer
kerkverbande ontstaan. Elkeen met sy eie bybelvertaling, psalmberyming en
belydenisskrifte. Die enigste saak wat die gemeentes in die kerkverband aan
mekaar bind is dan die gemeenskaplike mediese fonds en pensioenfonds vir die
predikante van die kerkverband.
Opsommend. Wanneer ‘n kerkverband besluit om teenstrydige standpunte in die
kerkverband toe te laat, lei dit tot die volgende:
a)

In die kerkverband heers daar ‘n situasie van skyneenheid en oënskynlike
vryheid.

b) Die eenheid van die kerkverband word gereduseer tot finansiële en
strukturele bande.
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c)

Daar is konstante druk op almal om te konformeer aan die meerderheid,
wat lei tot baie frustrasie en wantroue.

d) Daar ontstaan ‘n veelheid van informele kerkverbande binne die een
formele struktuur van die kerkverband, aangesien lidmate gehoorsaam is
aan art. 28 van die NGB. So ‘n kerkverband word ‘n pluriforme
kerkverband genoem. Een kerkverband waarin verskeie vorms en inhoud
voorkom.
Wanneer hierdie toestand bereik is, word kerkverband betekenisloos. Aangesien
die finansiële middele wat die kerkverband bymekaar hou bestuur word deur ‘n
klein aantal sondige mense, lei die foute wat hierdie sondige mense maak dikwels
tot die vernietiging van hierdie finansiële middele. Wanneer finansies wat die
kerkverband bymekaarhou nie meer daar is nie, kan dit in die effek tot die
vernietiging van die kerkverband lei.
Besluitneming deur stemming
Die kwessie of sinodebesluite bindend is of nie, word ook bepaal deur die metode
waarop die besluit geneem is. Indien die verkeerde metode gebruik word om
besluite te neem, sou dit verkeerd wees om dit bindend te maak. In die kerk word
heelwat besluite gemaak deur middel van stemming. Daar is egter heelwat
probleme aan hierdie metode van besluitneming verbonde.
Art 31 van die KO bepaal dat dit wat deur ‘n meerderheid van stemme besluit is op
‘n kerklike vergadering bindend is. Hierdie artikel geld vir alle sake, insluitende
leerverskille. Dit gebeur dikwels dat ‘n persoon of kerklike vergadering ‘n
standpunt stel, en dit motiveer op argumente wat op die Skrif gebaseer is, en dat
die kerklike vergadering hierdie standpunt afwys deurdat ‘n meerderheid van
stemme daarteen stem, sonder dat al die argumente met Skrifgebaseerde
teenargumente weerlê word. So bv. het die sinode van die VGKSA ‘n beswaarskrif
teen gesange, wat gebaseer was op Sondag 35 van die kategismus, afgewys op
grond van ‘n deputaatverslag wat nie ‘n enkele keer verwys na Sondag 35 nie. ‘n
Situasie waarin daar oor leersake gestem word, het verskeie probleme.
Eerstens, indien die standpunt wat gestel is korrek is, dan het die kerklike
vergadering die waarheid verwerp en vir die leuen gestem. Indien die standpunt
wat gestel is verkeerd is, dan het die kerklike vergadering wel die leuen afgewys,
maar nagelaat om die valse leer te weerlê en te bestry vanuit die Skrif. In beide
gevalle het die kerklike vergadering nagelaat om die kerk deur geestelike
bestuurswyse van Christus te regeer, naamlik deur Sy Woord en Gees. Om deur
Woord en Gees te regeer, beteken om standpunte te aanvaar deur die aanvaarding
of verwerping van argumente op grond van die Skrif. Wanneer ‘n kerklike
vergadering standpunte aanvaar of verwerp op grond van meerderheid van stemme,
dan word daar nie deur die Woord en Gees van Christus geregeer nie.
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Tweedens maak so ‘n vergadering gebruik van mag om ‘n standpunt af te wys,
eerder as gesag. Iemand wat met gesag regeer, roep mense op tot bekering deur uit
die Skrifte aan te toon dat die Here ‘n sekere saak gebied of verbied. So iemand
beroep hom op die gesag van die Skrif. Op die wyse, het Christus gepraat, soos
iemand met gesag. Iemand wat met mag regeer, gebruik slegs sy magsposisie om
ander te dwing om sy standpunt te aanvaar, ongeag of hulle oortuig is of nie. So
gebruik die staat bv. sy posisie van ‘n monopolie op geweld om die bevolking te
dwing om te betaal vir die onderhouding van moordenaars in tronke, in stryd met
die Skrif en in stryd met die opinie van die meerderheid van die bevolking.
Wanneer ‘n kerklike vergadering ‘n standpunt afwys, sonder om die argumente te
weerlê, gebruik hierdie vergadering slegs die mag wat art. 31 aan die kerklike
vergadering gee, sonder om gebruik te maak van die gesag van die Skrif.
Derdens stel so ‘n vergadering menslike tradisies bo die gesag van die Skrif. Op ‘n
kerklike vergadering is daar meestal 3 groepe. Die eerste groep is ‘n voorstander
van ‘n standpunt, en hulle het hul argumente daarvoor. Die tweede groep is ‘n
teenstander van ‘n standpunt, en hulle het hul argumente daarvoor. Die derde groep
het nie eintlik die saak bestudeer nie, en weet daarom nie wat aangaan nie. Hierdie
groep is meestal die grootste, en bepaal daarom die uitslag van die stemming.
Mense stem meestal op grond van tradisies. Tradisies is dinge wat nog altyd so
gedoen is, of dinge wat deesdae polities korrek is of dinge wat op ‘n pragmatiese
vlak meer nuttig lyk, of dinge wat in lyn is met die tydsgees van vandag. Wanneer
‘n kerklike vergadering ‘n standpunt afwys, sonder dat elke argument weerlê is met
‘n Skrifgegronde teenargument, en die afwysing word begrond op die meerderheid
van stemme, dan het dit wat die stemming bepaal, naamlik menslike tradisie,
geheers oor die Skrif. Art. 31 van die KO laat dus toe dat die Roomse leer, naamlik
die gesag van menslike tradisies, ook weer in die gereformeerde kerke aanvaar
word.
Vierdens los ‘n stemming nie verdeeldheid op nie. Indien verskille opgelos word
deur al die argumente met die Skrif te vergelyk, die regte en verkeerde argumente
te identifiseer, dan moet daar aan die einde van die proses konsensus oor die saak
bereik word, gegee dat beide partye vanuit dieselfde uitgangspunte argumenteer.
Wanneer dit gedoen word, word eensgesindheid in die kerk bewaar. As daar egter
gestem word oor die saak voordat konsensus bereik word, word die verskille nie
opgelos nie. Dit beëindig die pad van gesprek wat tot eensgesindheid sou lei, en
sorg daarvoor dat die verskille bly voortbestaan. Dit plaas slegs druk op die
minderheid om die meerderheid se standpunt te aanvaar, sonder dat die minderheid
oortuig is dat die meerderheid se standpunt korrek is. Dikwels lei stemming eerder
daartoe dat die minderheid verontreg voel, en dat die verdeelheid eintlik groter
word. Die gebruik van stemming in kerklike vergaderings is daarom in stryd met
die bybelse opdrag om eenheid te soek.
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Vyfdens kan ‘n stemming verhoed dat die waarheid bekend word. Baiekeer vind
beide partye uit dat daar foute in hulle argumente was, en dat die waarheid iets
heeltemal anders is as wat beide gedink het. Indien die gesprek beëindig word
voordat konsensus bereik is, verhoed dit dat beide partye deur middel van gesprek
die waarheid kan ontdek.
Sesdens is hierdie wyse van besluitneming oor leersake in stryd met die voorbeeld
in die Skrif. Van die kerklike vergadering in Jerusalem word daar in Hand. 15:25
gesê : “...het ons eenparig besluit ...”. Om te stem oor ‘n saak, impliseer per
definisie dat daar geen eenparigheid oor die saak is nie, en is daarom in stryd met
die Skriftuurlike voorbeeld.
Sewende dra ‘n besluit wat deur middel van stemming gemaak is geen gesag nie.
Van ‘n besluit wat gemaak is nadat al die betrokkenes die Skrif deeglik bestudeer
het, en daar eenparig besluit is dat dit is wat die Skrif duidelik sê, kan gesê word
dat die besluit van die Heilige Gees kom, aangesien die Heilige Gees slegs deur die
Woord werk. Indien die besluit geneem is deur stemming, dan word die besluit
meestal bepaal deur ‘n meerderheid waarvan meeste waarskynlik nie eintlik die
Skrif bestudeer het oor die saak nie. Van hierdie meerderheidsbesluit kan nie gesê
word: “Want die Heilige Gees en ons het besluit ...” (Hand. 15:28) nie. Aangesien
die besluit nie van die Heilige Gees kom nie, dra dit daarom ook geen gesag nie.
Opsommend, wanneer kerklike vergaderings besluite neem oor sake deur middel
van stemming, dan regeer hierdie kerklike vergadering nie deur die Woord en Gees
van Christus nie, maar deur mag, en dan stel hierdie vergadering die gesag van
menslike tradisie bo die gesag van die Skrif. Terwyl dit uiterlik skyn of eenheid
bewaar word, skep dit innerlik eerder meer verdeeldheid.
Die kerklike weg
Volgens die kerkorde behoort ‘n lidmaat wat ‘n saak aan die orde wil stel, hierdie
saak via die kerklike weg aan die orde te stel. Dit behels dat ‘n saak aan die
kerkraad voorgelê moet word. As die lidmaat nie tevrede is met die besluit nie, kan
hy die saak verwys na ‘n hoër vergadering, totdat die sinode uiteindelik ‘n
uitspraak daaroor lewer.
Wanneer lidmate ‘n beswaar het teen iets wat in die kerk gebeur, word die lidmaat
dikwels opgeroep om die kerklike weg te volg om die saak te besleg. Baie lidmate
wat die kerklike weg gevolg het, is egter deur hierdie proses ontnugter en
teleurgestel.
Eerstens is hierdie proses ontsettend tydrowend en uitputtend, en gewone lidmate
het dikwels nie die uithouvermoë om hierdie weg end-uit te volg nie. Dit is dikwels
nie moontlik om hierdie enorme verbruik van tyd te beskryf as goeie
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rentmeesterskap van die lidmate se tyd nie, gegee dat die gesin kan lei onder
hierdie tydrowing.
Tweedens gebeur dit dikwels dat die saak verwerp word op een of ander tegniese
punt of omdat die vergadering meen dat die lidmaat nie die korrekte prosedure
gevolg het nie, of dat die lidmaat die saak op die verkeerde manier aanpak. Dan
kan dit baie maklik gebeur dat ‘n lidmaat enorme hoeveelheid energie insit om
uitspraak te kry oor ‘n saak en jare lank moet wag daarvoor, en aan die einde van
die pad het geen enkele kerklike vergadering vir een oomblik oor die saak self
gepraat nie.
Derdens gebeur dit dikwels dat lidmate se sake verwerp word, sonder om deeglik
op die argumente in te gaan, deur gewoon gebruik te maak van die mag wat ‘n
stemming aan die kerklike vergadering gee.
Vierdens kan die kerklike weg aanleiding gee tot die ydele gebruik van die Naam
van die Here. Lidmate of kerkrade wat besef dat kerklike vergaderings op hierdie
wyse werk, moet deeglik besin daaroor of hulle moet voortgaan om die kerklike
weg te volg. Indien sake voorgelê word met ‘n beroep op die Skrif, terwyl die
kerklike vergadering die saak deur meerderheidstemming op grond van ‘n tegniese
punt of tradisie verwerp, dan kom dit neer op sonde teen die 3de gebod. Die Woord
van die Here word geïgnoreer en geminag, terwyl menslike oorwegings die uitslag
bepaal. Wanneer ‘n lidmaat of kerkraad ‘n saak voorlê aan ‘n vergadering waarvan
hy weet dat dit eenvoudig standpunte deur stemming beslis, dan kan die lidmaat of
kerkraad hom ook skuldig maak aan sonde teen die 3de gebod. In sy verklaring van
die Kategismus noem Ursinus die verwerping van die waarheid in sy lys van
oortredings van die 3de gebod :”Verloochening der waarheid, of van zijn opvatting
der religie, uit vrees voor haat, kruis of versmaadheid.”. Wanneer die kerklike
vergadering die Skrifgebaseerde standpunt met stemming verwerp, maak die
vergadering hom skuldig aan sonde teen die 3de gebod. n Getuienis aan so ‘n
vergadering kan neerkom op dit wat Ursinus ‘n ontydige belydenis noem. ‘n
Kerklike vergadering wat homself nie onderwerp aan die Skrif nie, moet mettertyd
verwerp word, op grond van Titus 3:10 wat stel : “Aan ‘n man wat partyskap
verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en die tweede vermaning,...”
Vyfdens kan die kerklike weg aanleiding gee tot die verspreiding van leuens.
Indien ‘n standpunt wat op die Skrif gebaseer is deur meerderheidstem verwerp
word, sonder dat aangetoon is dat die ‘n leuen is, dan word die waarheid verwerp.
Ander in die kerkverband neem gewoon aan dat die besluit van die meerderheid
korrek is, en so word die leuen in die kerkverband versprei.
Nadat ‘n lidmaat onsuksesvol die kerklike weg gevolg, voel hy soos Totius dit in
Ps. 119:28 uitdruk:
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Laat op my u mededoë
neervloei soos ‘n sagte dou
sodat ek die regte lewe
in u vrese kan behou.
Smaad die trotsaards wat hardvogtig
sware druk op my laat daal
omdat ek hul ore hinder
as ek van u wet verhaal.

Wanneer gelowiges hulle afskei van die valse kerk en aansluit by die ware kerk,
dan herstel hulle daardeur die eenheid in die kerk, aangesien die wat een is in die
ware leer daardeur verenig word. Ondanks dit, sal mense wat so optree beskuldig
word van kerkskeuring, omdat hulle sigbare skyneenheid verbreek.
Totius druk die verlange daarna om verenig te wees met die wat dieselfde glo in
Ps. 119:29.

Lidmate en ampsdraers moet dus twee keer dink voor hulle gebruik maak van die
kerklike weg, aangesien dit aanleiding kan gee tot baie sondes.
Die pad vorentoe
Op grondvlak behoort gelowiges gehoorsaam te wees aan art. 28 van die NGB,
waarvolgens elkeen verplig is om by die ware kerk aan te sluit, waar die ware leer
geleer word, die sakramente suiwer bedien word en die tug bedien word om die
sonde te straf. Die beginsels kan die NGB soos volg toegepas word op die situasie
in die GKSA:
a)

Indien dit aangetoon kan word dat die 1983 parafrase of Cloete beryming
‘n leer verkondig wat in stryd is met die Skrif, dan word by ‘n gemeente
wat hierdie dinge gebruik ‘n valse leer verkondig. So ‘n gemeente vertoon
nie meer die kenmerke van die ware kerk nie.

b) Indien die kerkraad ‘n oproep tot bekering teen bg. valse leer ignoreer,
dan skryf hy aan homself en sy besluit meer gesag toe as aan die Woord
van God. So ‘n kerk vertoon die kenmerke van die valse kerk.
c)

Indien beswaarde lidmate in die gemeente geïsoleer, geëtiketeer en
beswadder word, kom dit neer op die vervolging van die wat volgens die
Woord van God heilig lewe. So ‘n kerk vertoon die kenmerke van die
valse kerk.

Lidmate moet oorweeg hoe hulle hul tiendes spandeer. Weens die kerklike
afsprake oor ramings aan die admin. buro, ondersteun lidmate deur hulle tiendes
aan die kerk oor instansies wat ‘n leer propageer waarteen hulle ‘n beswaar het. ‘n
Lidmaat wat dit weet kan nie meer sy kerklike aan die plaaslike kerk vrywillig en
met vreugde gee, soos wat hy beloof het met sy geloofsbelydenis nie en soos wat
Son. 21 van die Kategismus vereis nie.
Beswaarde lidmate moet twee keer dink voor hulle die kerklike weg gebruik om
hulle besware te besleg, aangesien dit tot baie tydvermorsing, frustrasie en sonde
kan lei.
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Laat hul weer met my vergader
wat u naam van harte vrees,
dat ons, in u woord verenig,
een gemeenskap weer kan wees.
Laat my hart maar net opreg wees
voor u oog wat alles sien.
dan sal my geen skaamte-oorkom nie
as ek U van harte dien.
Kerkrade se grootste verantwoordelikheid is om te sorg dat die kerkrade waaroor
hulle gesag het, ware kerke bly. Bo en behalwe dit, kan hulle bande met ander
gemeentes onderhou waarmee hulle een in leer is. Hoe hierdie kerkrade vorentoe
behoort te gaan, vereis nog meer studie. Daar is verskillende modelle wat in die
verband oorweeg kan word. Die eerste model is gebaseer op die vrymaking in
Nederland, waarvolgens ‘n aantal kerkrade hulle losmaak van die kerkverband, en
‘n nuwe kerkverband begin. Die tweede model is gebaseer op die gereformeerde
bond in Nederland. Volgens hierdie model bly die plaaslike kerke in die
kerkverband, terwyl hulle bly funksioneer soos hulle nog altyd gefunksioneer het.
As daar kerkrade en lidmate is wat gehoorsaam is aan art. 28 en 29 van die NGB,
dan sal daar binne die kerkverband ‘n groep gemeentes ontstaan wat aan mekaar
gebind word deur die ware leer. Aan die ander kant verkrummel die bestaande
kerkverband, wat slegs deur finansies en strukture gebind word, soos wat die
finansies en strukture weens agteruitgaan weens die foute wat gemaak word deur
die enkelinge waaraan die bestuur van enorme hoeveelhede geld oorgelaat word.
Opsomming
In hierdie artikel is die volgende aangetoon:
a)

‘n Kerkraad is nie gebind aan ‘n besluite van kerklike vergaderings wat in
stryd is met die Skrif nie of wat handel oor middelmatige sake nie.

b) Wanneer ‘n kerklike vergaderings teenstrydige sake toelaat, lei dit tot ‘n
slegte situasie van skyneenheid en oënskynlike vryheid en op die lange
duur tot die vernietiging van die kerkverband.
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c)

Wanneer kerklike vergaderings besluit op ‘n saak deur middel van
stemming, dan maak so ‘n kerklike vergadering hom skuldig aan
magsmisbuik en stel die gesag van menslik tradisie bo die van die Skrif.

d) Lidmate en ampsdraers word dikwels opgeroep om besware deur middel
van die sg. kerklike weg te besleg. Beswaardes moet egter versigtig wees
voor hulle besluit om hierdie weg te volg, aangesien die kerklike weg kan
lei tot baie frustrasies en sondes.
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Middelmatige sake
L.J. Erasmus
Inleiding
Op Sinode 2003 het die GKSA probeer om ‘n Prinsipiële raamwerk tov die wyse
van Nagmaalsviering daar te stel. Onderskeid is getref tussen sogenaamde
wesentlike aspekte en sakramentele handelinge. Daarby keur die Sinode die
volgende aanbeveling goed (ACTA 2003:539) : “Waar daar in ‘n plaaslike kerk
alternatiewe weë van Nagmaalsviering binne die gestelde raamwerk mag voorkom,
behoort daar met die liefde van Christus die nodige agting en begrip vir mekaar
getoon word.” Bogenoemde is ‘n erkenning dat daar wel verskille tussen kerke
bestaan, byvoorbeeld in Nagmaalsviering. Dit is ook ‘n poging om eenheid en
orde te bewerkstellig deur klem te plaas dat sommige sake nie eksplisiet in die
Skrif uitgespel word nie en daarom as middelmatige sake beskou kan word – iets
waaroor ons mekaar dus nie mag veroordeel nie.
Skrywer glo dat die algemene ongedefinïeerdheid van hierdie term “middelmatige
sake / nie-wesenlike sake” aanleiding gee tot baie onnodige twis en
ongelukkigheid. Sinode 2003 se besluite oor die vrou in die amp, oor die nuwe
Psalmomdigtings, die wyse van Nagmaalsviering en oor die Sabbat / Sondag
kwessie lok baie bespreking uit. Baie van dié wat hierdie besluite goedkeur
beskryf die praktykmaking daarvan as middelmatige sake, wat so gou doenlik tog
maar ingestel moet word. Indien die kerkraad ‘n besluit oor bogenoemde sake
neem wat hulle nie aanstaan nie, gebeur dit egter maklik dat hulle oor hierdie
“middelmatige sake” só beswaard raak dat hulle dreig om nie Nagmaal te gebruik
nie. Verder verwerf kritiek of kommer oor die veelbesproke besluite van Sinode
2003 gou die beskuldiging van ‘n kritikaster. As die persoon wat kritiek uitspreek,
probeer om sy standpunt uit die Bybel te verantwoord, verdien hy die naam
Biblisis of Fundamentalis. Soek hy ernstig om Skrifgetroue standpunte oor hierdie
omstrede kwessies te formuleer, kan hy selfs die naam Puris te wagte wees.
Die invloed van Postmodernisme het myns insiens reeds sovêr ingedring dat ons
selfs in die kerk nie meer daarop bedag of voorbereid is nie. Egalisering – die
alewige gelykmatigheid wat bepleit word is nou die oorheersende norm vir
hantering van moeilike sake. Dít terwyl Christus self gesê het in Mat 10:34 :
“Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom
om vrede te bring nie, maar die swaard.” Die konteks van hierdie aanhaling is juis
waar Christus die dissipels onderrig oor dié wat Hom voor die mense bely en dié
wat Hom voor die mense verloën. Ons moet ook nie die fout maak om belydenis
net aan uitsprake en woorde te koppel nie, óók ons dade moet Christus bely! Dit
wat ons as belangrik ag – dit wat nié middelmatig mag wees nie, is dus van groot
belang – daarom dat die term middelmatige sake ons indringende aandag moet
geniet. Wat is middelmatige sake? Wat is nie middelmatig nie / wat is wel
prinsipieel van aard?
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Skrywer glo dat ‘n literatuurstudie oor die definiëring van middelmatige sake ‘n
gepaste manier is, om te begin om lig op hierdie saak te werp.
A. Historiese oorsig
Beginselsake teenoor middelmatige sake. Hierdie stryd is reeds eeue oud, soos
blyk uit al die gepubliseerde standpunte hieroor. Vervolgens lys skrywer ‘n aantal
standpunte om die breë Protestantse (Gereformeerde) siening na te speur.
Calvyn
Calvyn stel in die Institusie van die Christelike Godsdiens (1991:1471) IV.10.vii
dat God die enigste Wetgewer is. “As ons na behore in aanmerking neem dat dit ‘n
sonde is om iets wat God syne gemaak het, op ‘n mens oor te dra, sal ons besef dat
alle mag afgesny is wat diegene hulle toe-eien wat hulle wil verhef om in die kerk
die een of ander gebod sonder die Woord van God te maak.” In IV.10.xxiii stel
Calvyn dit nog sterker oor die Roomse tirannie : “Ook hier kom die Here ons ten
beste met die waarheid van sy Woord te hulp en verlos ons van so ‘n slawerny tot
die vryheid wat Hy deur sy heilige bloed vir ons verkry het. Dit word Hom egter
ontneem (Die Here se heerskappy) so dikwels Hy volgens die wette van menslike
uitvindings gedien word aangesien Hy alleen as Wet gewer van sy diens beskou wil
word. Calvyn druk hom baie sterk uit oor enige diens waarop self besluit word :
“... selfs al sou daar in die een of ander eiewillige diens geen openlike
goddeloosheid te voorskyn kom nie, word dit nogtans streng deur die Gees
verdoem omdat dit van God se gebod afgewyk het.”
Na aanleiding van die perke op die maak van kerklike instellings, stel Calvyn in
IV.10.xxx dit duidelik : “... kan ons aflei wat ons gevoel oor die hele kategorie
moet wees. Dit is naamlik dat die Here die somtotaal van ware geregtigheid as
alle aspekte van diens aan sy Goddelike mag, en alles wat vir ons saligheid nodig
was, so getrou in sy heilige uitsprake saamgevat het en so duidelik uiteengesit het,
dat ons hierin na die Meester alleen moet luister. Omdat dit egter nie sy wil was
om in die uiterlike dissipline en seremonies uitdruklik voor te skryf wat ons moet
volg nie, omdat Hy voorsien het dat dit van die tydsgewrig afhang en Hy geoordeel
het dat een vorm daarvan nie by alle tye pas nie, behoort ons hier ons toevlug te
neem tot daardie algemene reëls wat Hy ons gegee het sodat alles wat die nood
van die kerk vereis met die oog op die orde en betaamlikheid voorgeskryf moet
word, aan hierdie reëls getoets moet word.” Oor verandering hierin spreek Calvyn
hom só uit : “Ek erken weliswaar dat ons nie ondeurdag of onverwags en ook nie
om oppervlakkige redes ons daartoe moet wend om dit te vernuwe nie. Maar die
liefde sal die beste oordeel oor wat skadelik en wat stigtelik is en as ons toelaat dat
liefde dit regeer, sal alles wel wees.” In IV.10.xxxi leer Calvyn dan ook dat
Christene instellings wat uit hierdie gesindheid tot stand kom, eerbiedig moet
gehoorsaam. Tog spel hy die beperking van kerklike mag en gesag (besluitneming
oor norme en middelmatige sake) duidelik uit in IV.8.iv as hy sê : “Die mag van
die kerk is dus nie eindeloos nie maar dit is aan die Here se Woord ondergeskik en
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as ’t ware daarin ingesluit.” In IV.9.xiii oor die mag van die kerk in die
vertolking van die Skrif begin hy met : “Aangesien ons bewys het dat die mag nie
aan die kerk gegee is om ‘n nuwe leer te skep nie, laat ons dan nou praat oor die
mag wat hulle in die vertolking van die Skrif daaraan toeken.” Hy stel die werk
van kerklike vergaderings in die verband duidelik : “... na voorlegging van die
vraagstuk moet hulle dit ondersoek en nadat ‘n grondige debat daaroor gevoer is,
moet hulle uitsluitsel wat uit die Skrif geput is, daaroor voorlê om enersyds twyfel
daaroor onder die kerk uit die weg te ruim en andersyds ook om goddelose en
gierige mense se monde toe te stop sodat hulle nie kan waag om daarmee verder te
gaan nie.” Calvyn aanvaar egter net Skrifgesag en verwoord dit só : Ek ontken
egter dat die vertolking van die Skrif wat deur die stemme van ‘n konsilie aanvaar
is, altyd waar en seker is.” Hy beskou dwang oor ‘n middelmatige saak as
gewetensbinding en heerskappyvoering. In IV.10.vi bestry hy die mag van
gesagstrukture om wette te maak vir die kerk in geen onsekere terme nie : “Dan
ontken ek nogtans dat hulle daarom as wetgewers oor gelowiges aangestel is om
uit hulleself ‘n lewensreël voor te skryf en die kerk wat aan hulle toevertrou is, tot
hulle insettinge aan te dryf.”
Jansen
Joh Jansen (1952:367) antwoord onder Art 86 KO die vraag : “Wat zijn in
kerkelijke zin middelmatige dingen? Hy verwys na die oorspronklike teks en sê :
“Daarin is sprake van ‘ritus’(quae aliis ritibus quam nostris utuntur) = die
andere gebruiken hebben dan wij. Het ziet dus niet op de belijdenis en de
kerkinrichting, maar alleen op de ritus (ceremoniën en kerkelijke geberuiken).
Zulke adiaphora indifferentia of middelmatige dingen zijn dan, nader bepaald,
dingen, die volgens Gods Woord en de apostolische gewoonte aan de kerken zelve
ter bepaling zijn overgelaten. De kerken kunnen er in het algemeen geen regelen
of bepalingen voor maken.”
Kruger et al
In die Handleiding by die Kerkorde (1966:502) sluit Kruger et al hierby aan en gee
‘n oorsig van die geskiedenis van die artikel sedert 1568 en die Konvent van Wezel
tot by die Sinode van ‘s Gravenhage in 1886. Hul uiteensetting is egter belangrik
want : “Dit gaan slegs oor sake wat in die Skrif glad nie nader bepaal word nie.
Maar selfs dan is nog byna geen enkele saak ‘middelmatig’nie. Wat op een plek
as middelmatig beskou mag word, is op ‘n ander plek nie middelmatig nie; wat op
die een tydstip middelmatig mag wees, is op ‘n ander tydstip weer nie middelmatig
nie.” Met verwysing na Ds Jansen (hierbo) sê hulle : “Dinge is adiaphora
(middelmatig) wanneer daar geen algemene reël vir alle tye, plekke en persone
gegee is nie. Dit beteken volstrek nie dat elke persoon of elke kerk in ‘n saak
waarvoor die Skrif nie ‘n uitdruklike bepaling het nie, na willekeur kan handel nie.
Die plaaslike kerk moet ook die sake, met inagneming van plaaslike
omstandighede, reël. Daar moet ook rus, vrede en orde in die kerk ten opsigte van
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die middelmatige dinge wees, maar waar ander gebruike elders bestaan, mag dit
nie as ‘n grond vir veroordeling gebruik word nie.”

Evangelie bots en die plaaslike kerk in sy wesenlike verantwoordelikheid
voorskryf.”

Meulink en De Wolff
Meulink en De Wolff (1967:126) sluit ook by bogenoemde aan en beoordeel
hierdie vraagstuk vanuit die ACTA van die Sinode van Middelburg 1581 waar dit
onder Art 46 bespreek is. Later verplaas die Sinode van ‘s Gravenhage in 1886 dit
na Art 78, sodat Meulink en De Wolff uiteindelik onder Art 86 antwoord op die
vraag : “Wat zijn middelmatige dingen? In die latijnse vertaling staat ritus; het
gaat dus over ceremoiën en kerklike gebruiken. Het ziet dus niet op belijdenis en
kerkinrichting, waarover Gods Woord wel uitspraak doet. Eigenlijk is geen enkele
handeling adiaphora, di. onverschillig. Gods Woord is een licht op heel de weg.
Doch als een kerkeraad beraadslaagt of de dienst om negen of tien uur beginnen
zal, kan hij geen bijbeltekst aanhalen, maar hij moet beoordelen wat het beste is
voor die plaats; maar bepalingen voor alle kerken en alle omstandigheden kunnen
niet vastgesteld worden.”

Visser
Visser (1999:128) definieer eers nie, maar onderskei wel tussen prinsipiële en
middelmatige sake. Hy voeg daarby : “Om ter wille van eenvormigheid besluite
van kerklike vergaderings af te dwing waarby geen beginsel ter sprake is nie, is
onbehoorlik; so ‘n optrede tas die Christelike vryheid van kerke en lidmate aan.”
Visser is van mening dat : “Meerdere vergaderings behoort duidelik in hul besluite
aan te toon watter sake ‘vas en bindend’is (Art 31 KO) en watter aan die vryheid
van kerke oorgelaat word.” Visser definieer uiteindelik by Art 85 KO dat :
“Vanselfsprekend is dinge wat Skriftuurlik normatief gefundeerd is, nie
middelmatig nie; dit is kardinaal en deurslaggewend.”

Van der Linde
Van der Linde (1983:208) stel : “Onder middelmatige dinge is nog altyd verstaan
of die nagmaal sittende of staande gevier moet word. Verder of daar tydens die
viering gedeeltes uit die Skrif gelees en toepaslike Psalms gesing moet word of
nie.” Belangrike opmerkings wat hy hieraan toevoeg is : “In hierdie dinge bind
die Here die kerke nie in sy Woord nie. Vandaar dat die meerdere vergaderings
onder die leiding van die Heilige Gees ook geen las in die verband op die kerke
gelê het nie. Daar moet net altyd wat die kerke betref, gesorg word dat die kerke
deur die gebruike opgebou word.”
Spoelstra
Spoelstra (1989:468) definieer middelmatige sake as dit wat in die eerste plek met
formele en seremoniële gebruike rondom sakramente en liturgie te doen itv Art 52,
62 en 69 KO. Dit raak volgens hom nie die essensiële geloofsbelydenis of
gebruike wat op die Skrif en voorbeeld van die apostels (Ef.2:20) gegrond is nie.
Hy toon aan dat Rutgers tot op groot hoogte ontken dat daar iets soos ‘n
middelmatige saak bestaan, omdat verskille in kerkinrigting “‘n ander grondslag,
‘n ander beginsel” inhou. “Gevolglik moet die plaaslike kerk in die lig van
plaaslike omstandighede oordeel en kan die gesamentlike kerke nie uitmaak wat
middelmatige verskille is nie.” Spoelstra beredeneer verder dat : “die gevaar
bestaan dat ‘middelmatige dinge’verkeerdelik ter wille van ‘eenheid’of
‘samewerking’as onbenullige dinge vertolk of weggedoesel word. Kerke bly nie
staties dieselfde nie, maar worstel dinamies om aan die kenmerke van die ware
kerk getrou te bly. Die kerke moet hulle dus van ‘n oordeel oor die ‘middelmatige’
weerhou sonder om dit te sanksioneer of te aanvaar.” Hy stel dit selfs nog sterker
(1989:346) : “In geen omstandighede moet ‘sinodes’middelmatige sake ter wille
van die uiterlike ‘orde’reglementeer nie, omdat dit met die vryheid van die
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B. Norma normans
Die norma normans (die Goddelike gesag) van die Skrif is juis vir elke gelowige
die finale en bindende antwoord op enige saak en skrywer wend hom dus ten
laaste, juis tot die Skrif om die deurslaggewende lig op middelmatige sake te soek.
In baie gesprekke oor sogenaamde “middelmatige sake” word argumente uit
Romeine 14 & 15 voorgehou as synde die Bybelse antwoord oor die hantering van
sulke sake. Eksegese van Romeine 14:1-12 leer dat Paulus onder leiding van die
Heilige Gees opdrag gee dat gelowiges verdraagsaamheid moet betoon teenoor die
wat swak is in die geloof. Dit word dan opgevolg met ‘n perikoop (Rom.14:13-23)
oor vryheid en liefde wat by hierdie beredenering aansluit. Ten laaste sluit Paulus
hierdie saak met ‘n perikoop (15:1-13) wat Christus aan ons voorhou as ‘n
voorbeeld van selfverloëning en hulpbetoon. Dit is baie duidelik dat menslike
seremonies en tradisionele gebruike, asook metodes van aanbidding hierdeur
aangespreek word. ‘n Ontleding van die gedagtestruktuur vanaf Romeine 14:115:13 is dus noodsaaklik om die briefkonteks tussen hierdie perikope te verstaan.
Struktureel kan die brief soos volg uiteengesit word, om die betrokke gedeeltes se
verband aan te toon :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Inleiding (1:1–15)
Aankondiging van die tema (1:16–17)
Die klagstaat: Daar is niemand regverdig nie, nie eers een nie (1:18–3:20)
Die uitspraak: God maak regverdig alleen deur die geloof in Christus (3:21–
4:25)
Die vonnis: Wie geregverdig is deur die geloof sal lewe (Hfst.5–8)
Israel as voorbeeld van God se trou in die regverdigmaking deur die geloof
(Hfst. 9–11)
Die lewenswandel van die regverdige – ’n lewende dankoffer (12:1–15:13)
a. Grondslag: Ons hele lewe ’n dankoffer (12:1–2)
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H.
I.

b. Algemene riglyne – ’n lewe van liefde (12:3–21)
c. Spesifieke riglyne (13:1–15:13)
1. ’n Lewe van gehoorsaamheid aan gesag (13:1–7)
2. ’n Lewe van liefde teenoor jou naaste (13:8–14)
3. Praktiese toepassing (14:1–15:13)
i. Toetssteen of iets reg is: Is dit tot eer van die Here?
(14:1–12)
ii. Ons is vry om alles te doen wat uit die geloof en tot heil
van ons naaste is (14:13–23)
iii. Soos Christus, moet ons doen en late gekenmerk word
deur selfverloëning (15:1–13)
Paulus se afgehandelde sendingwerk en toekomsplanne (15:14–32)
Slot (16:1–27)

Hierdie oorhoofse ontleding van die Romeinebrief toon duidelik dat die
vertrekpunt in die beoordeling van optrede itv beginselsake en middelmatige sake
nie net lê in die saak self nie, maar dat die lewenswandel van die regverdige ‘n
lewende dankoffer moet wees wat praktyk vind in ‘n lewe van liefdevolle
gehoorsaamheid.
Die uitleef van hierdie liefde is dan die toetssteen wat Paulus aanlê om te onderskei
tussen beginselsake en middelmatige sake. Hy stel eintlik drie beginsels wat as
vrae formuleer kan word:
a) Is dit tot eer van God? (Rom.14:1-12) in vers 8
b) Sondig jou geloofskeuse teenoor jou naaste? (Rom.14:13-23) in verse 19
en 23
c) Behaag jy jouself of dien jy jou naaste tot heerlikheid van God?
(Rom.15:1-13) in vers 7
Ontleding van die werkwoorde in elke van die drie perikope lewer ‘n interessante
struktuur wat elkeen van bogenoemde drie beginsels uitbou.
1. Rom.14:1-12 rondom die beginsel van vers 8b – “... of ons dan lewe en of ons
sterwe, ons behoort aan die Here.” :
v1 neem hom aan wat swak is in die geloof, ...
v3 ... moet hom wat nie eet, nie verag nie, ... moet hom wat eet, nie
oordeel nie
v 5 laat elkeen in sy gemoed ten volle oortuig wees.
2. Rom. 14:13-23 by die beginsel van vrede en onderlinge stigting najaag (v19) en
alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde (v23) :
v 13 laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie
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v 16 laat dan van die goeie wat aan julle behoort, nie kwaad gespreek
word nie,
v 20 moenie ter wille van voedsel die goeie werk van God afbreek
nie
3. Rom.15:1-13 afgelei van die beginsel dat Christus ons aangeneem het tot
heerlikheid van God en dat ons ook so moet optree (v7) :
v 2 Want elkeen van ons moet die naaste behaag
v7 neem daarom mekaar aan,
Nou volg Paulus op met vier aanhalings uit die Ou Testament, wat die dien as slot
vir hierdie drie perikope wat onderlinge gedragsake reël en wat die gelowige se
aandag vestig op ons plig om God te loof en prys en dan sluit hy met ‘n seënbede.
Skrywer wil op grond van bogenoemde Skrifontleding by Calvyn aansluit, en
beklemtoon dat dit duidelik is – dat die regulerende beginsel steeds in berekening
gebring moet word by die bepaling van sogenaamde middelmatige sake. Dit wat
God beveel het staan vas – ons bely dan ook in So 35 Heidelbergse Kategismus (vr
& antw 96) : “... en Hom op geen ander manier vereer as wat Hy in sy Woord
beveel het nie.” Die onderskeid wat Paulus dus tref, is tussen dit wat God beveel
het – vasstaande gebooie, en dit wat die kerk moet reël op grond van algemene
beginsels – wat ook veranker is in dit wat God beveel het. Dit geld dan ook die
bepalings en opdragte wat God deur Paulus aan die kerk gee oor onderlinge
gedrag, ook vir die opdragte in Romeine 14:1-15:13!
Reeds in die eerste beginsel wat Paulus stel in Rom.14:8b : “... of ons dan lewe en
of ons sterwe, ons behoort aan die Here.” is dit duidelik dat die mens vir sy lewe
(en al sy besluite) en sy sterwe voor God verantwoordelik is. Ons is Sy eiendom,
na Sy beeld geskape en omdat ons ook in alles wat ons doen aan Hom behoort – is
ons dus wel aan Hom vir alles verantwoordelik. Paulus verduidelik hierdie
beginsel verder in 2 Kor.5:15 :
“... omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan
almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie
meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en
opgewek is.”
en ook in Gal 2:20 :
“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef
in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun
van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.”
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Die beginsel staan – ons leef in, deur en vir Christus omdat Hy vir ons gestuur is
om te sterwe, omdat Hy Homself vir ons oorgegee het en omdat Hy vir ons
opgewek is! Daarom die opdragte aan ons:
a) neem hom aan wat swak in die geloof is,
b) moet hom wat nie eet, nie verag nie, moet hom wat eet nie veroordeel nie,
c) laat elkeen ten volle oortuig wees.

Die derde beginsel in Rom.15:7 : “... soos Christus ons ook aangeneem het, tot
heerlikheid van God.” fokus weer ons aandag op die feit dat ons lewe God moet
verheerlik – dat alle dade deur God beoordeel sal word of dit met hierdie mikpunt
geskied het. Paulus stel die beginsel op twee bene – eerstens die skeppingsdoel
van die mens – die heerlikheid van God. Tweedens die genade wat God in
Christus aan ons betoon het deurdat Christus ons aangeneem het as Sy eie. Met
ander woorde, ons toegang tot God wat ons verkry het deur Christus se aanneming
is gerig op die heerlikheid van God en só moet ons dade in onderlinge optrede ook
gerig wees! Paulus waarsku reeds in Rom.14:3 dat die aanneming in Christus, ‘n
daad van God is, wat enige veragting of oordeel oor die dade van my broeder
uitsluit. Luister na die waarskuwing :
“Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie; en hy wat nie eet, moet
hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem.”

Hierdie opdragte reël nie wie van ons reg of verkeerd is nie, maar wel dat ons elke
besluit en daad moet toets en in volle oortuiging moet uitvoer – omdat ons aan die
Here behoort, maw in verantwoordelikheid voor God!
Ook die tweede beginsel wat Paulus stel in Rom.14:19 : “Laat ons dan najaag wat
tot vrede en onderlinge stigting dien.” met daarby die fokus (Rom.14:23) : “... en
alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.” beklemtoon ons aanspreeklikheid
voor God vir wat ons doen (en besluit). Ons moet juis in bevel van God najaag wat
tot vrede en onderlinge stigting dien. Paulus voel so sterk oor hierdie saak dat hy
dit uitbou en verduidelik in sy brief aan die jong dominee van Efese (2 Tim.2:22) :
“Maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag ná
geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein
hart aanroep.”
Ook die skrywer van die Hebreërbrief onderstreep hierdie onderlinge (gedeelde)
verantwoordelikheid, maar dui ook die erns en gevolge van ons dade aan (Heb
12:14) :
“Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder
niemand die Here sal sien nie;”
Die beginsel dat ons ‘n onderlinge roeping het tot opbou en vrede vind uiting in
ons lewe as volk van God. Die kerk moet sy eie welsyn dien en mekaar onderling
op die regte pad hou met die algemene reël in gedagte – “... en alles wat nie uit die
geloof is nie, is sonde.” Saam bou hierdie twee beginsels die raamwerk vir ons
vryheid in Christus. Die kerk se onderlinge welsyn word nou gereël in die drie
opdragte:
a) laat ons nie meer oordeel nie,
b) laat (van dit wat God julle gegee het) nie kwaad gespreek word nie,
c) moenie (die goeie werk van God) afbreek nie.
Hierdie tweede beginsel en opdragte reël die aanspreeklikheid wat die kerk het
voor God vir onderlinge besluite en dade – ook oor sogenaamde middelmatige sake
en die hantering daarvan tot voordeel (opbou) of afbreek (sonde teen) van my
naaste.
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Paulus verwys hier na God se opdrag om uit te trek onder die heidense volke in
Jes.52:11 en die belofte van aanneming (Eks.4:22) tot kinders wat daarby ingesluit
is, soos Paulus dit dan ook later in 2 Kor.6:17-18 saamvoeg en uitspel :
“Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en
raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir
julle 'n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek
die Here, die Almagtige.”
Paulus omskryf ons genadige aanneming in Christus in Ef.1:5 :
“... deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself
aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,”
en ook ons verbintenis tot die heerlikheid van God in Ef.5:1-2
“Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders; en wandel in
liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het
as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur.”
Die oorkoepelende opdrag is :
a) om mekaar aan te neem (Rom.14:1 en Rom.15:7), en die detailopdrag
is :
b) om die naaste te behaag met alles wat goed is tot stigting. (Let op die
kwalifikasie!).
Om deur God na die welbehae van sy wil aangeneem te wees en teen die prys van
Christus se oorgawe vir ons, vereis in skrywer se oë dat ons ons lewens ook inrig
as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.
Die vraag wat inherent in die perikoop te vinde is : “Behaag jy jouself of dien jy
jou naaste tot heerlikheid van God?” spreek dus ook enige kerklike besluite direk
aan.
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C. Konklusie
Ook middelmatige sake (en besluite daaroor) word dus wél in God se Woord
gereël! Die drie vrae :
a) Is dit tot eer van God? (Rom.14:1-12) in vers 8
b) Sondig jou geloofskeuse teenoor jou naaste? (Rom.14:13-23) in verse
19 en 23
c) Behaag jy jouself of dien jy jou naaste tot heerlikheid van God?
(Rom.15:1-13) in vers 7
is die riglyne wat die Skrif ons verleen om hierdie knope van verskillende verstaan
mee te ontbind.
Skrywer is van mening dat daar dus geen werklike sogenaamde middelmatige sake
onder gelowiges in een kerkverband gevind kan word nie. In elk geval, geen sake
waaroor die Skrif nie duidelike riglyne gee tot die beoordeling daarvan nie. Ons
moet dus eerder praat van algemene sake of sake waarvoor ons riglyne uit die skrif
moet aflei – miskien “Kerklike besluite” eerder as “middelmatige sake”? Die
benaming moet myns insiens beklemtoon dat dit in teenstelling staan
(onderskeibaar is van) met die sake wat God verorden het. Skrywer is van mening
dat juis in die hantering van dit wat die Skrif nie bepaal nie, lê die toetssteen of ons
werklik kerk van Christus, tot heerlikheid van God wil wees!
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Ons roeping lê volgens die apostel Paulus daarin om as kerk van Christus elke saak
te beoordeel volgens hierdie drie riglyne. Maar dan moet ons ook genoeg kerk van
Christus wees (in enige stryd) om ons eiewilligheid en hoogmoed aan beide kante
te herken vir wat dit is, en eerder in ootmoed skiet te gee, prys te gee (ons te
bekeer!), om terug te keer tot die duidelike riglyne wat God ons gegee het vir
onderlinge gedrag. Geen plaaslike kerk / gemeente kan dus éérs hulself verbind
aan ‘n gemene akkoord (die kerkverband) en dan later in stryd met eie belydenis
daarvan afwyk sonder om voor God aan hierdie drie beginsels skuldig te staan nie.
Die Woord bly dus die finale maatstaf! Ja, omstandighede verskil en mense se
behoeftes verskil – daarom dat God ons nie magtig om voorskriftelik te wees in
hierdie sake nie, máár, en dit is ‘n groot maar – God se Eer is steeds op die spel!
Die regte vraag by beoordeling van enige “middelmatige sake” is dus nie watter
rede ons kan vind om anders op te tree nie, maar eerder watter redes God voorskryf
hoekom ons eenstemmig moet wees!
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Die Doppers en hul Sabbat

Sondaghandel was, is dus nou ook iets van die verlede. In die sinodes wat kom sal
die kerkregtelike implikasies van hierdie besluit seker verder uitgewerk moet word.
Soos Prof Bouke Spoelstra tereg aandui, het artikel 67 van die Dordtse Kerkorde
van 1618/19 byvoorbeeld nog altyd die Sondagviering as uitgangspunt gehad.48 Tot
op hede word hierdie KO nog deur die GKSA gebruik.

ds. G. Opperman
__________________________________________________________________________
Ds. Gustav Opperman is leraar van die Gereformeerde Kerke, Sannieshof en Delareyville.
__________________________________________________________________________

Als men't vierde gebodt voor ceremonieel en afgeschaft houdt zoo onbindt men
tegen Christus bevel en dreigement Matth 5 ;17,18,19 nie slegts een van de minste,
maer een van de grootste geboden der wet. Johannes vander Kemp 1737. 44
Inleiding
Met die sinodebesluit van 2003 van die GKSA aangaande die verhouding Sondag
en Sabbat word daar 'n verhouding met die Sabbat-beginsel verbreek. Hierdie
Sabbat-beginsel het onder gereformeerdes in Suid-Afrika gegeld vanaf die
kerkstigting in Suid-Afrika in 1652. Volgens die 2003 sinodebesluit is die Sabbatbeginsel nie meer 'n skeppingsordening nie. Gelowiges en ander staatsburgers
staan ook onder geen verpligting meer om een uit sewe dae van hulle arbeid te rus
nie. Alhoewel rus van werk goed en nodig is vir die mens, is daar, volgens Sinode
2003 nie 'n bepaalde Skriftelike opdrag om een dag daarvoor af te sonder nie
Verpligte eredienste vir die geloofsgemeenskap op Sondae word ook afgeskaf. Dit
is slegs in "navolging van die gebruik van die vroeg-Christelike kerk" dat ons nog
eredienste op 'n bepaalde dag in die week hou. Hiervoor word die Sondag "primêr"
benut.45 Enige ander dag in die week sou egter ook goedskiks vir die doel
aangewend kon word.46 Die Sondag kan wel as 'n feesdag gesien word, maar die
motivering daarvoor is nie heeltemal duidelik nie. Met verwysing na die
samekomste op die opstandingsdag het dit waarskynlik geskied omdat die destydse
geloofsgemeenskap so daardeur beïndruk was dat hulle daarmee voorgegaan het.
Dit wil ook nie sê dat die Sondag noodwendig daardeur die dag vir die erediens
geword het nie. Dit het net tipies op die Sondag uitdrukking gevind.47
Met hierdie besluit word twee woorde in die Afrikaanse taal nou voortaan tot die
geskiedenisboeke beperk: Sabbatsheiliging en Sabbatsontheiliging. Dit staan die
gelowige, die ongelowige en hulle owerhede nou vry om met die Sondag/Sabbat te
maak wat hulle wil. Probleme wat daar voorheen met Sondagsport en

Die Sondag/Sabbat vanaf die kerkstigting in 1652
Die Bataafse Kerkorde van 1643 wat geskoei was op die KO van Dordt het dit ook
in soveel woorde aangedui. Daar word by artikel 67 verwys na die onderhouding
van die "ordinairen Sabbath".49 Dit is hierdie KO wat Jan van Riebeeck en sy
werkgewers op die Kaapse samelewing sedert 1652 van toepassing gemaak het. In
die skeepskis van die sieketroosters was daar ook 'n Statebijbel met
kantaantekeninge. Hiervolgens staan die volgende as aantekening by die gebod in
Eksodus 20 met betrekking tot die Sabbatdag: sondert hem af van u gemeyn werck
of dagelijshshen arbeyt gehoorende tot dit tijdeliche leven …
Van die begin van die gereformeerde kerkplanting was daar moeite met die
onderhouding van die Sondag/Sabbat. Die instruksies van die Oos-Indiese
Kompanie rondom die onderhouding van die Sondag/Sabbat was nie altyd
voldoende nie en moes van tyd tot tyd aangevul word. Daar was volgens die
Kommandeur steeds droncken drinckende debouchereren mistsgaders wat den dag
des Heeren seer Godtloselyck ontheyligen. Daarom was die tappers en die
herbergiers terstond verbied om op die dag drank te skink. Verontagsaming van die
regulasie kon die oortreder 'n boete en die verlies van sy lisensie vir 12 maande op
die hals haal.50
Soos dié dag maklik in beslag geneem kon word deur wêreldse dinge, so was die
onderhouding van die eredienste terselfdertyd nie altyd 'n vanselfsprekende saak
nie. Adam Tas verwys in sy dagboekinskrywing van Sondag 14 Junie 1705 na die
laksheid van die predikante wat 'n erediens maklik self kon afstel: De geestelijke
maats in dit land zijn bezonder op haar gemak gezet.51
Nogtans lees 'n mens by reëlmaat jaar in en jaar uit in die goewerneurs se
dagregisters hoe dees' Sabbathdag deur hulle onderhou was.52 Vir land en volk
48
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Bouwstowwen voor de Geschiedenis der Nederduitsch-Gereformeerde Kerken in ZuidAfrika. Deel II. C Spoelstra. Amsterdam: Hollandsch-Afrikaansche Uitgewers-maatschappij.
( bl 591).
50
Die Wordingsgeskiedenis van die Hollandse Kerke in Suid-Afrika 1652-1804 deur H.D.
van Broekhuizen. 1922. Pretoria: J.H. de Bussy Bpk (bl 18).
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moes dit tot groot seën gewees het, want die Goewerneur sluit sy dagregister in
1781 met dank af: dien Goedertierene Heere het die land in stille ruste van
oorlogsramp bewaar53 (vgl Jes.58:13,14). Van owerheidsweë wil dit dus blyk dat
die Sondag/Sabbat die nodige erkenning geniet het. Dit was dus met
vrymoedigheid dat die kerkraad van die Kaapse kerk onder leiding van Dominees
van Lier en Fleck in die tyd weereens die owerhede met die saak genader het. Die
sabbatsontheiliging door het gemeene volk en de slaven alhier moes volgens hulle
gestuit word. In die verband vra hulle dat die Politieke Raad die plakkaat teen
sondagsarbeid sal hernu.54
'n Nuwe Staatkundige en Kerklike bedeling
Met die oorname van die Kaap eers deur die Britse owerhede en daarna deur die
Bataafse Republiek het daar 'n nuwe kerklike bedeling gekom. In die gees van die
Franse Rewolusie is hervorminge en omvorminge op vele gebiede deur
Kommissaris de Mist aangepak. Volgens talle geskiedskrywers was die invoering
van sy Kercken-orde in 1804 dan ook die sterfjaar van die sewentiende eeuse
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika.55 Met sy eerste proclamatie op 1 Maart 1803
stel De Mist sy ideaal dat in deeze volksplanting mooge herbooren worden die
geest van matigheid en dien eerbied voor de republikeinsche deugden onzen
voorvaderen bezittingen.56
In hierdie opsig was die Kommissaris egter nie 'n navolger van die Robbespiere,
die vader van die Franse Revolusie nie. Robbespiere het immers alle Sondag
onderhouding in die Franse Republiek verbode verklaar. Hierteenoor het die
Bataafse regering aan die Kaap wetgewing uit die vorige bedeling i.s. die
onderhouding van die Sondag/Sabbat in ere herstel en selfs hulle eie byvoegings
daartoe gelewer. Om op die dag aan hand- of huiswerken te arbeiden en om vooral
te laten timmeren, metselen en te bouwen was nou ook verbode. Sou daar
gedurende den godsdienst allerlei eet- en koopwaren op straat aangebied word,
kon die owerheid beslag lê op die goedere.57 Wat hierdie wetgewing des te
merkwaardiger maak, is die feit dat die Nationale Vergadering in Nederland reeds
sedert 1796 alle plakkate en resolusies teen die ontheiliging van die Sondag
afgeskaf het.58
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'n Meer merkbare verandering sou intree met die Engelse oorname van die Kaap.
In dié tyd is daar 'n toename van klagtes oor nuwe verskynsels soos the Races
(perdewedrenne) en danspartye. Die goewerneur het dit selfs goed gedink om
Sondae vir die toenemende dansmanie af te sonder. Predikante soos ds. G.W.A van
der Lingen het na die beste van hulle vermoë wal gegooi. Algaande het daar ook 'n
gees van onverdraagsaamheid teenoor die kerk na vore gekom. Veral die
Sondagswet waarvoor die kerke in 1837 hulle beywer het, het onder bytende
oordeel gekom.
Selfs 'n Hollandse gesinde blad soos die Meditator wemel van sarkasme teenoor
enige vorm van Sabbatsywer. 'n Voorbeeld uit 1837 lees soos volg: O Mores !!!
(dat betekent: Basta soep eten op Zondag!). Gaat na Kerk, goede zielen ! Gaat
maar zoet alle Zondagen naar Kerk ! En als gij honger moogt hebben, gaat dan de
fraaije predikatien van den Eeerw. Heer S … . hooren, en gij zult spoedig verzadigd
worden.59
Die Sondag/Sabbat op die buitewyke
Teen hierdie tyd was die binneland reeds vêr binnegedring en die tydsgees wat aan
die Kaap gegeld het, het weinig impak in die afgesonderde gebiede gehad. Op die
afgeleë plase was die boere skaars bewus van die invloede in die Kaap. Die
Statebybel met sy kanttekeninge was nog steeds hulle daaglikse spyse.
Daarbenewens het 'n beperkte aantal godsdienstige boeke ook 'n belangrike rol
gespeel. Hier word na die bekende auteurs van die Nadere Reformasie verwys,
o.a.: Johannes van der Kemp, à Brakel en Smijtengeld.60 Dit is hierdie
afgesonderde grensboere wat die oorspronklike gereformeerde beginsels
gehandhaaf het. Later sou hulle as die Doppers bekend staan. Met hierdie
oortuigings is hulle dan ook later dieper die binneland in. Hoe het die
Sondag/Sabbat-siening van die Doppers daar uitgesien? Die mees
verteenwoordigende auteur onder die pioniers was ongetwyfeld Wilhelmus à
Brakel . Sy bekendste werk was Redelijke Godsdienst wat in 1700 die eerste keer
verskyn het en in die loop van die 18de eeu minstens 21 drukke beleef het.61 Soos
met die ander gebooie word die verkry die Vierde Gebod die nodige aandag van à
Brakel.62
Hy begin deur 'n aantal etiese riglyne vir die besteding van die sabbatdag deur te
gee. Hieronder mag die dag o.a. nie as werkdag, markdag, plesierdag of sondendag
59

Die Liberale Rigting in Suid-Afrika deur T.N. Hanekom. 1951. Stellenbosch: C.S.V.
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aangewend word nie. Laasgenoemde verwys na die gebruik van sommige om sig
op te pronken met allerley werelts optoysel. Met die positiewe inkleding van die
gebod is à Brakel ewe eens ferm: die huisgesin moet versorg wees vir dag sodat
aankope nie nodig sal wees nie, in navolging van God moet daar op die sabbat
heilige rus wees, die gelowige moet hom op die dag verlustig in God se werke, die
openbare vergaderinge bywoon, die gemeenskap met die heiliges beoefen, die
ellendiges besoek, nabetragting oor die goeie van God in die lewe hou en elke
gelowige behoort ook op die sabbat ook reikhalsend te verlang na die ewige rus.
Vervolgens gee à Brakel aandag aan die kwessie of die sabbat 'n skeppingsordening is al daar nie. Hierdie saak word breedvoerig bespreek. Die hele Bybel en
die uitsprake van die vroeë kerk word onder die loep geneem. Hy kom tot die
gevolgtrekking dat den sevensten dag voor den Val is ingestelt en dus nog vandag
nog geld. In die tweede deel van Redelijke Godsdienst noem à Brakel dat die
sabbat met die opstanding van Christus verzet werd na die dag wat Johannes die
Dag van die Here noem.63
Dit kan gevra word hoe hierdie beginsels in die praktyk onder die landelike
Doppergemeenskap tot uiting gekom het ? Met die aanbreek van die
Sondag/Sabbat op die ou boerewerf vêr van die naaste kerk moes alles wat
moontlik kon, tot rus kom. Dis was 'n stil en gewyde feesdag wat in baie opsigte
die Saterdagmiddag begin het. Toe reeds is die werksaamhede gestaak, die
plaasgereedskap weggebêre en die werf skoongemaak. Ook in die huis is alles
skoongemaak en die huiswerk afgesluit. Op die sabbatdag is die spesiale
sondagsklere aangetrek, want om tienuur vergader die gesin in die voorkamer waar
huisgodsdiens gehou en 'n preek voorgelees word.64 Die digter F. v.d. Heever het
die tydlose Sondagmore op die boerewerf van die verlede soos volg beskryf:

In hierdie beskrywinge is daar iets van die verlange te bespeur om deel te wees van
die gemeenskap van die gelowiges in die normale erediens op die Sondag. Iets wat
uiteraard moeilik was en dikwels slegs by nagmaaltye plaasgevind het. Hoor
byvoorbeeld hoe die boere van die Camdebo in 1778 in die taal van die Statebybel
hulle lot bekla hoe meenig bedroefde en verbrijselde siele sugt en verlangt met
opgesteeken hoofde tot de voorhoven des Heeren onses Gods te naaderen. Hulle
wou daar wees op die Sondag/Sabbat waar hulle eenmoedelijk de Name des Heeren
onses Gods kunnen aanroepen.66

Dit is stil in die voorhuis
En stilte rus swaar op die stilte daarbuite
En stoffies hang blink in die lug, waar die venster
'n Gulde balk van louter luister inlaat.
Daar word boeke gevat:
Die psalm gaan statig opruis,
Ruis weg oor die druipende wilgers,
Waar die tortels self luister;
'n Himne aan God, aan wie dit gerig is,
'n Statige himne van rus en vrede,
'n Wierookkolom.
Dis weer stil.65

Die Sondag/Sabbat tydens die Groot Trek
Die godsdienssin van die Voortrekkers en hulle gehegtheid aan die kerk is goed
geboekstaaf. In die opdrag aan die binnekant van die Statebijbel wat die Engelse
inwoners van Grahamstad in 1836 aan Jacobus Uys en sy landgenote gegee het,
word o.m. melding gemaak van de begeerte welke zij aan den dag gelegd hebben
om een Prediker te verkrijgen, en hunne stipte nakoming der Heilige Instellingen.
Met hierdie gesindheid, gaan die opdrag verder, sou die Trekkers hulle laten
geleiden door de Bevelen in dit Heilig Boek begrepren, en standvastig aan dezelfs
Heilige Wetten zullen aankleven, als onwrikbare voorschriften van den Schepper
van het Heelal - den God van alle Natien en Volkeren.67
Op trek was drie eredienste per Sondag was nie ongewoon nie. Hierdie is nie in
werksklere bygewoon nie, maar kerkgangers het hulself uitgevat in kis- of
kerkklere. Die Sondag/Sabbat is sover moontlik eerbiedig. Daar was nie sonder
meer gewerk of na willekeur geskiet nie. Verkieslik moes daar dus ook nie op
Sondae getrek word nie.
So is die Israeliete se uittog uit Egipte gedurig deur die Voortrekkers in herinnering
geroep. Hulle het hulself vergelyk met die uitverkore volk op pad na 'n beloofde
land. Eerw Erasmus Smit het na hulle verwys as onze reizende Gereformeerde
Kerkgemeente in de Woestijn. 68
Die Wenkommando wat later teen Dingaan opgetrek het, word deur die
geskiedkundige Theal beskryf as verteenwoordigend van an itinerant prayer
meeting rather than a modern army on the march, for the men were imbued with
the same spirit as the Ironsides of Cromwell and spoke and acted in pretty much
the same manner.69 Dit is alles getuienis wat dui op die besondere godsdienssin
van die pioniers.
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Redelijke Godtsdienst deur Wilhelmus à Brakel. Eerste Deel. Rotterdam: D.Bolle. (bl
524).
64
Ons Volksfeeste deur P.H. Kapp. 1975. Kaapstad: Tafelberg. (bl 26).
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zoals een Sabbath …
Daar is ook 'n besliste verband tussen die klassieke gereformeerde
verbondsteologie en die gelofte wat in Desember 1839 deur die Wenkommando
van Andries Pretorius afgelê is.70 In hierdie verbondsteologie soos verwoord deur à
Brakel en andere, word 'n bepaalde Sabbatsbeskouing gehandhaaf soos reeds
aangedui. Dat die Voortrekkers in hulle uur van nood belowe het om 'n besondere
dag van die jaar aan die almagtige Verbondsgod te wy zoals een Sabbat as Hy
hulle die oorwinning sou skenk, kan net beteken dat hulle self 'n besondere waarde
geheg het aan die gewone Sondag/Sabbat.

and apparently without desire for change, in harmony as unbroken as the calm and
brilliant sun shone on our primitive Sabbaths.73

Sonder genoemde Sabbatsbeskouing van à Brakel in gedagte, word enige
hedendaagse besinning oor die Bloedrivier-gelofte en die volgehoue viering
daarvan as sulks dus sinneloos. H.B Thom het dit reeds in 1949 aangetoon is sy
studie oor die Geloftekerk: Wanneer ons Dingaansdag vier, moet ons na die
Gelofte teruggaan. Ons moet op die ontstaan en die inhoud daarvan let, en ons
moet weer in die gees daarvan kom.71
In 1938 'n eeu na die aflegging van die gelofte is die gebeurtenis weer in
herinnering geroep op die Bloedrivier-terrein. Ds L Botha het die oggend
godsdiens gelei en die volgende aangaande die Sabbatskarakter van die gelofte
gesê: Dit mag nooit ontaard in 'n vakansiestemming nie. 'n Dag van ontspanning
en uitspatting mag dit nooit word nie. Vir die Voortrekkergeslag was die Sabbat 'n
heilige dag. Aan so 'n betaling van die Gelofte het daardie manne ons gebind tot in
die verste nageslag. Teen die tyd moes daar al 'n mate van afval ingetree het, want
Ds F. van der Merwe preek by dieselfde geleentheid van die volksputte wat weer
oopgegrawe moet word n.a.v. Gen 26:18. Een van die putte wat met die tyd reeds
onder die sand bedolwe geraak het, is volgens hom die Put van die Dag van die
Here. 72
Met verloop van tyd was die Geloftekerk in Pietermaritzburg gebou en is die
Sondag/Sabbat asook die Gelofte/Sabbat gereeld daar gevier. Die Voortrekker
predikant Daniel Lindley het vir 'n geruime tyd die dienste daar gelei - klaarblyklik
met goeie gevolg. Self nadat die Engelse invloed in Natal begin toeneem het, het
daar nog steeds 'n Sabbatseën op die gemeente daar gerus. When the first small
companies of English immigrants arrived, all ranks and conditions of men, of all
creeds, of all complexions or orthodoxy - and possibly of heterodoxy - assembled
without hesitancy or controversy in the old Dutch church. With one heart and voice
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Republikeine en Doppers
Op 23 Februarie 1854 het die Boererepubliek van die Oranjevrijstaat tot stand
gekom. 'n Uitgangspunt dat die staat hom verbind tot die handhawing en uitbouing
van die gereformeerde leer is in die Constitusie van hierdie republiek neergelê. Die
laaste artikel van die Constitusie lui dan ook soos volg: De Nederduitch
Gereformeerde Kerk zal door den Volksraad bevorderd en ondersteund worden.
Hoe hierdie ondersteuning in die praktyk beslag gekry het, blyk o.m. uit die wet op
tol tariewe wat by bruê in die republiek gehef was: alleenlik kerkgangers tussen
Saterdagmiddag drie-uur en Maandagoggend tienuur was van hierdie tolgeld
vrygeskeld. 'n Verdere bepaling lui dat die betrokke pad na 'n dorp moes lei waarin
daar 'n kerkgebou was.74
Vyf jaar na die republiekwording in die Oranjevrijstaat, het die Doppergesindes in
hele Suidelike Afrika tot kerkstigting oorgegaan - of tot die herstigting van die
Gereformeerde kerk in die land soos hulle dit gesien het. In 1869 bring hulle 'n
teologiese skool in Burgersdorp op die been met onze Vader Postma aan die hoof
daarvan.
Handboeke was skaars en Postma verbind hom tot die opstel van 'n handleiding tot
die dogmatiek wat dan ook in 1875 verskyn. Hierdie, die eerste werk van so 'n aard
uit Doppergeledere self gee ons 'n duidelike beeld hoe dit destyds met hulle
Sabbatsbeskouing gesteld was. Na aanleiding van Gen 2:3 sien die handleiding die
Sabbat as 'n goddelijke instelling en zedelijke verplichting. Vervolgens word die
vraag gevra of die kerk die vrye keuse het om te bepaal watter dag van die week
vir die diens aan die Here afgesonder word. Die antwoord is negatief in die gees
van à Brakel. Wie die Sabbat as 'n skeppingsordinansie sien, kan nie anders as om
die vasgestelde dag daarvoor aan te wend nie. Bekende Skrifgedeeltes uit die
Nuwe Testament word verder aangehaal om aan te toon dat die Sabbat vir die
Christen nou op de dag des Heeren val.75
Die Dopper Paul Kruger word later die president van die Zuid-Afrikaansche
Republiek en word toenemend gekonfronteer deur die versoenbaarheid van reeds
genoemde Sabbatsbeginsel en die aandrange van die moderne maatskappy.
Sommige van sy volksraadlede het aangedring op 'n strenger Sondagwet terwyl
ander niks van die aard wou hê nie. Kruger volg 'n middeweg: Enersyds moes
73
The Life and Times of Daniel Lindley deur E.W. Smith. 1949. London: Epworth Press. (bl
206).
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75
Mijne Handleiding voor de Godgeleerdheid deur D.Postma. 1875. Kaapstad: Saul
Solomon & Co. (bl 270ev).
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niemand die vryheid hê om 'n ander se vryheid in te kort nie en andersyds mag ons
in die strenge toepassing van 'n Sondagwet nie verder gaan as wat die Volmaakte
wet vereis nie. Kruger gaan deurgaans van die standpunt uit dat die
Woordverkondiging op die Sondag/Sabbat nie versteur mag word nie. Die staat
kan oorbodige werk belet, bv. handeldrywe, onnodige transportryery en die werk
van mynstampers, maar verdere optrede word aan die gewete van die mense
oorgelaat.76

Later jare het die Kommissie van die Gereformeerde Kerk vir die bestryding van
Sosiale Euwels weer die kwessie van die Sondag/Sabbat onder die loep geneem.
Na die Sinode van 1945 word daar 'n versoek tot die regering gedoen dat die
petrolstasies op Sondae ook na die oorlog gesluit sal bly. Hiervolgens word in die
handelinge opgemerk dat die saak reeds in 1943 aangeroer is, maar dat hulle tot op
hede nog geen antwoord van die regering ontvang het nie.80

Met die uitbreek van die Anglo-boereoorlog het die gemeentelede van die
Afrikaanse kerke in die Boererepublieke aangepas om lywige, swerwende
gemeentes, immer wisselend in samestelling en lidmate-tal te word. Alhoewel die
krygers tydens oorlog dikwels op die Sondag moes veg of vlug, het hulle nogtans
'n hoë agting vir die heiliging van die Sabbat gehad. Daar is by geleentheid
opgemerk dat dit besonder veel moeite kos om 'n Boer sover te kry om op 'n
Sondag iets te onderneem, en as hy nie direk aangeval word nie, sal hy nie sy
Bybel en psalmboek vir sy Mauser verruil nie.77
Verskuiwing in die Dopper standpunt
Etlike jare na die oorlog lê die Nederlander H.H. Kuyper in opdrag van die
Gereformeerde Kerken besoek af in Suid-Afrika.78 Onder die gereformeerde kerke
plaaslik beskou Kuyper die Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika as die kerkverband
wat die Calvinistisch karakter die suiwerste bewaar het. Hiertoe het die nougesette
vashou van die Doppers aan die Statebybel met kantaantekeninge geen geringe rol
gespeel nie. By al die kerkverbande word die Sabbatsrus streng in ag geneem,
merk hy op, sonder om te verval in Joodse oordrywing.

In 1993 verskyn daar 'n handboek oor die Tien Gebooie deur Prof P.J. de Bruyn
van die Potchefstroomse Teologiese Skool. Hiervolgens is die Sondag nie 'n
verskuifde sabbat nie. Inderdaad is die Ou Testamentiese sabbat deur Christus
vervul en het dit verval. Nogtans bly dit voorbestaan as 'n skeppingsordinansie en
'n verbondsteken. Gelowiges word opgeroep om hulle nie-noodsaaklike
beroepsarbeid op Sondae na te laat. In navolging van die Heidelbergse Kategismus
se verklaring van die 4de gebod was dit noodsaaklik dat die eredienste op die
rusdag bygewoon word. De Bruyn sluit af deur te verwys na die negatiewe gevolge
van Sondaghandel, Sondagkoerante en Sondagsport.81
Met die aanbreek van die millennium verskyn die Sondag/Sabbat kwessie weer op
die tafel van die Nasionale Sinode in die vorm van 'n beskrywingspunt. 'n Studie
word nou nodig geag oor die verhouding tussen Sondag en Sabbat om duidelike
prinsipiële riglyne … te gee vir die gelowige se lewe volgens die Vierde gebod.82
Die Sinode gee gevolg aan die beskrywingspunt.
In die motivering van die beskrywingspunt het die opstellers vier standpunte
rondom die verhouding tussen die Sabbat/Sondag voorgehou. Die standpunte strek
van die een uiterste tot die ander uiterste:

In 1927 besluit die twee en twintigste Sinodale vergadering van die Gereformeerde
Kerke in Suid-Afrika om voorstel deur te stuur aan die regering i.s.
Sabbatsheiliging.79 Dank word uitgespreek oor die pogings wat reeds van
regeringskant aangewend word om hierdie saak te bevorder in die publieke diens.
Desondanks sien die Sinode met teleurstelling dat die dag des Heeren ontheilig en
die openbare erediens afgeskeep word. Dit blyk dat die ministers self nie 'n goeie
voorbeeld stel in die opsig nie. daar word op die Sondag politieke vergaderings
gehou - 'n voorbeeld wat reeds deur die naturelle gevolg word. Sodoende, meen
die sinode, sal die Christelike karakter van ons volk langsamerhand verlore gaan.
76

Die Staatsopvattinge van Paul Kruger deur F.P. Smit. 1951. Pretoria: Van Schaik Bpk. (bl
10ev).
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Kommandolewe tydens die Anglo-boereoorlog 1899-1902 deur F. Pretorius. 1991.
Kaapstad: Human & Rousseau. (bll 172,200ev).
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Zuid-Afrika Reisindrukken deur H.H. Kuyper. 1925. Amsterdam: N.V. de Heraut. (bl
114).
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Handelinge van die 22ste Sinodale Vergadering van die Gereformeerde Kerke in SuidAfrika in sitting byeen te Reddersburg, O.V.S. op Vrydag 25 Maart 1927 en volgende dae.
(bl 132).
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1.

Die Ou-Testamentiese Sabbat moet steeds gevier word soos die
Sewendedagse Adventiste.

2.

Die Sondag is die Nuwe-Testamentiese Sabbat. Dit is die standpunt
van die Westminister Konfessie.

3.

Die Sabbat is nie 'n skeppingsordinansie, is nie in die Nuwe
Testament afgeskaf en het nie verskuif na die Sondag nie. In die
Nuwe Testament word die viering van 'n nuwe dag ingestel, naamlik
die Sondag as die "dag van die Here", gefundeer in die feit dat dit die
opstandingsdag van die Here is.

80

Handelinge van die 28ste Sinodale Vergadering van die Gereformeerde Kerke in SuidAfrika in sitting byeen te Potchefstroom op Vrydag 24 Januarie 1945 en volgende dae. (bl
65).
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Die Tien Gebooie deur P.J. de Bruyn. 1993. Midrand: Varia Uitgewers. (bl 93ev).
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Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Handelinge van die sewe-en-veertigste
Nasionale Sinode te Potchefstroom op 10 Januarie 2000 en volgende dae. (bl 433ev).
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4.

Die Sabbat is nie 'n skeppingsordinansie nie, is afgeskaf en het nie
verskuif na die Sondag nie. Die Here het ook nie in die Nuwe
Testament 'n nuwe dag aan die kerk gegee wat gevier moet word nie.

Soos reeds aangedui het Sinode 2003 uiteindelik die vierde standpunt onderskryf.
Ten slotte
Volgens prof. Andries Raath is dit vir baie Afrikaners vandag nie meer God en sy
gebod wat bepaal hoe die lewe geleef moet word nie. Die kerk het miskien vir
sommige op Sondae nog 'n rol te speel, maar die boodskap van die kerk geld vir
vele hoegenaamd nie meer gedurende die week nie. So 'n dualistiese Christendom
is kragteloos en beslis op die afdraande pad83.
Dat die kerk en veral die Dopper kerk nog op Sondae 'n rol te speel het, is na
Sinode 2003 se besluit aangaande die Sondag/Sabbat klaarblyklik ook nie meer
vanselfsprekend nie. Met hierdie besluit het die kwessie van die Sondag/Sabbat
onder die Afrikaner en die Doppers in besonder inderdaad tot rus gekom …
alhoewel nie 'n Sabbatsrus nie.
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‘n Stukkie heidendom in die kerk
Die afskaffing van Kersfees te Straatsburg (1524)
dr. W. van’t Spijker
__________________________________________________________________________
Met erkenning geneem en vertaal uit die Christelijke Gereformeerde Kerk van Nederland
(‘n korresponderende kerk van die GKSA), se tydskrif ‘De Wekker’, 88ste jg., no.9. Dr.
Van’t Spijker is emeritus professor van die teologiese skool van die CGKN.
_________________________________________________________________________

Oor die oorsprong van die Christelike kersfees bestaan daar tot vandag toe geen
volkome sekerheid nie. Dit is heel waarskynlik dat die kerk in die 3de eeu begin
het met die herdenking van Christus se geboorte. Die vasstelling van die datum is
gebaseer op ‘n histories-teologiese oorweging, nl. dat die aankondiging van die
geboorte plaasgevind het op 25 Maart, die datum wat algemeen beskou word as die
dag van die skepping. Uit hierdie gedagte volg dat geboorte dan 9 maande later op
25 Desember plaasgevind het. Dit is nie onmoontlik dat die vasstelling van die
datum eers agterna gedoen is, nl nadat die kerk oorgegaan het tot die viering van
kersfees. Die laaste sal dan neerkom op ‘n verchristeliking van die romeinse
viering van die dag van die lig.
Op 25 Desember het die winterson in Europa weer begin om in krag toe te neem.
Hierdie verskynsel het aanleiding gegee tot ‘n heidense fees. Toe Konstantyn die
romeinse ryk gekersten het, is hierdie sonfees herdoop tot die kersfees. Christus is
die son van die geregtigheid. In Hom het die lig aangegaan. Daarom het die kerk
hierdie fees herdoop. Soos dit dikwels gebeur, skep die verchristeliking van die
sonfees heelwat probleme. Saam met hierdie fees het ontsettend baie heidendom in
die kerk ingedring. Deur die eeue het hierdie heidendom uitgegroei tot vlakke wat
vir die reformatore onaanvaarbaar was. Daarom het die reformasie in baie plekke
voorlopig die einde van kersfees beteken. In die jaar 1524 het die mense in
Straatsburg die kersfees en ook ander kerklike feesdae afgeskaf. In ‘n uitvoerige
verantwoording het Martin Bucer van hierdie besluit rekenskap gegee. Dit is nuttig
om hieruit ‘n paar dinge mee te deel. Die titel van die boek lui: Grond en oorsake
van die veranderinge in die gemeente van Christus deur en op grond van die
Woord van God wat in Straatsburg onderneem is. Die geskrif is interessant, omdat
dit ‘n beeld gee van die kerklike situasie in Straatsburg aan die begin van die
reformasie. Dit blyk dat Straatsburg in eie weg ingeslaan het tussen die van
Wittenberg en Zürich. Hierdie weg het sou later die gereformeerde tradisie word.
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Volk en Verbond deur A.W.G. Raath. 2002. In Reformerend die millennium in.
Bloemfontein:VCHO. (bl 62).
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Veral twee motiewe het ‘n rol gespeel by die afskaffing van feesdae. Die eerste
hang saam met die afwysing van enige vorm van bygelowigheid. Die tweede
motief is eties van aard: dit raak verwording van die lewe in wellustigheid wat in
hand gewerk word deur ledigheid. Met ‘n beroep op Paulus (Gal. 4:9-11) betoog
Bucer dat ‘n Christen nie meer gebonde is aan die onderhouding van allerhande
besondere dae nie. Christus het ons bevry van hierdie uiterlike insettinge. Daarom
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kom die vryheid wat Christus vir ons verdien het in gevaar wanneer ons die dien
van God verbind aan die onderhouding van allerhande feesdae. Die Roomse kerk
het ‘n groot aantal dae afgesonder ter nagedagtenis aan allerlei heiliges. Diegene
wat op hierdie dae gewerk het is gestraf deur middel van die ban.
Die radikale afwysing van hierdie feesdae hang saam met die gedagte dat ons
alleen deur die geloof in Christus gered word. Mens kan sê dat die grondmotief van
die reformasie by hierdie saak in geding is. Alleen deur die geloof in Christus word
ons gered, en nie deur die inagneming van allerhande uiterlike voorskrifte soos
feesdae nie.
Daarby word nog ‘n beroep op die Skrif gedoen. Wanneer die hele lewe van die
gemeente volgens die Bybel ingerig moet word, is dit duidelik dat feesdae moet
wyk. Daar is geen woord van God wat ons oproep om feesdae te hou nie. Daarom
moet ons hulle afskaf.84
Wellig kan dit – so betoog Bucer – dit nie alles op een slag gebeur nie. Die mense
het vervreemd geraak van die evangelie. Maar wanneer ‘n gemeente die evangelie
lang en gereeld gehoor het, sal hulle daarin kan slaag om die feesdae volgens God
se Woord af te skaf. Die feesdae is in stryd met die Woord van God deur die kerk
ingestel. [in stryd met NGB art. 32] Daarom kan hulle nie heilsaam wees nie
“Want wat goed en heilsaam is staan duidelik en oorvloedig in die Skrif.”
Hiernaas gebruik Bucer ook ‘n ekonomiese argument. As iemand deur te werk sy
inkomste moet verdien om daardeur sy vrou en kinders te onderhou, dan skep
feesdae vir hom ‘n probleem, aangesien hy op hierdie feesdae nie kan werk nie.
Ook Luther gebruik hierdie argument in die konteks : Die land sal vir armoede
bewaar word as die mense nie deur allerhande feesdae gedwing word om niks te
doen nie. Beide Luther en Bucer gebruik die ekonomiese argument teen feesdae.
Hulle doen dit egter op ‘n heel ander wyse as in hierdie tyd van werkstyd
verkorting. Maar veral by Bucer hang dit saam met die grondmotief van sy teologie
wat die heil van die naaste soek.
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Die vraag is of op hierdie wyse nie ook die Sondag afgeskaf behoort te word nie.
Bucer beantwoord hierdie vraag deur te verwys na die wet van waarvolgens ons
ses dae moet werk en een dag moet rus. En omdat alle dae gelyk is, kan niemand
beswaar hê, om die dag wat al so lank is die Christendom as rusdag gebruik word
te onderhou nie. Mens moet hierdie dag daarom in besonder gebruik om as
gemeente God te dien deur in Woord, Sakramente en gebed te oefen.
Kan mens egter nie uit vrye liefde tot God, naas die Sondag ook nie die kersfees,
die dag van die besnydenis van Christus, drie konings ens. vier nie? Hierop
antwoord Bucer dat mens elke dag hierdie seëninge moet oordink Bowendien het
die gildes reeds hulle vakansiedae. Wie nou kersfees en nuwejaar wil vir, stel die
een dag bo die ander, en werk die bygeloof en die sonde van weelde oordaad aan
eet en drink in die hand.
Op grond hiervan het Straatsburg oorgegaan tot die afskaffing van kersfees. Dit is
motiewe wat met die hart van die leer van die reformasie saamhang. In Desember
1532 het in ‘n magistraatsvergadering die vraag opgekom of hulle kersfees tog nie
as ‘n oeroue Christelike fees moet invoer nie. Dit het nie geslaag nie. Eers in 1537
word die kersfees weer vir die eerste keer gevier. ‘n Groot deel van die bevolking
het egter nie hiermee saamgestem nie, en het gewoon aangegaan met hulle werk.
Was dit die beter deel van ‘n sondige stad?
Die feit is egter dit nie die kerk is nie , maar die owerheid wat aandring op
kersfeesviering. So was dit in Straatsburg en ook in Nederland. Die owerheid het
die kerke gevra om iets te doen sodat die volk hierdie dae nie in ledigheid sou
deurbring nie. Om te keer dat die volk hierdie dae sou deurbring in ledigheid, het
die staat aangedring daarop dat daar kerspreke gehou moet word. Hier en daar het
magistrate selfs tekste voorgeskryf. Die kerke het, soos op vele ander punte, ook
hier die wil van die owerheid gevolg. Miskien het ook daardeur ’n stukkie
heidendom in die kerk agtergebly, of is die roomse gedagte lewendig gehou, die
gedagte van dat kersfeesviering – soms in die middernagtelike uur – veel meer bied
as ‘n gewone preek op Sondag. Om die rede kan die reformasie van kersfees ook
vandag nog nodig wees.

Die etiese argumente word versterk wanneer Bucer sy vinger lê op die misbruik
waartoe die groot hoeveelheid feesdae aanleiding gegee het in Straatburg: “Dit is
duidelik soos daglig en onweerlegbaar, dat op die feesdae alles wat goed is
vernietig word en allerlei boosheid geplant word. Uit die bose en giftige vrugte kan
ons aflei dat dit wat geplant is nie van die Vader is nie maar van die vyand van
alles wat goed is, die duiwel. [g’n wonder dat vader kersfees rooi klere aan het
nie!] Om God ons beveel het om al hierdie dinge uit te roei, het ons met ywer
daarop gewys dat die Christene alle dae gelyk moet ag, maar op elke dag God te
vier, d.w.s. Hom laat werk en ons aan Sy wil onderwerp.
84
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“Kerklike Feesdae”
M. de Feijter
__________________________________________________________________
Wat hier volg is ’n vertaling, deur M. De Feijter, uit JACOBUS KOELMAN : Eene
kerkhistorische studie (1901), doktorale proefskrif deur dr. A.F. Krull. Die proefskrif is in
1972 herdruk deur die uitgewer Ton Bolland, Amsterdam, Nederland. Marinus is lidmaat
van die Vrygemaakte Gereformeerde Kerk, Maranatha-Pretoria, en is werksaam as ‘n
rekenaar-hoërskoolonderwyser.
__________________________________________________________________________

Jacobus Koelman (1632-1695) : ’n kort lewensbeskrywing
Gebore in Utrecht, Nederland, het hy aan die Universiteit aldaar gepromoveer, eers
in die filosofie, en later onder Voetius, Essenius en Hoornbeeck in die teologie. Hy
dien die Nederlandse regering vir 5 jaar as ambassade-predikant te Denemarke en
later Brussel, en word dan beroep te Sluis in Vlaandere (Zeeland). Hierdie deel van
Nederland het destyds (1662) nog nie die Dordtse Kerkorde aanvaar nie, en die
kerke in Seeland was (volgens die kerkorde van 1591) in ’n hoë mate aan die
burgerlike owerhede onderworpe. Koelman was nougeset in leer en lewe –
sommiges reken hom onder die piëtiste. Die verknegting van die kerk aan die
owerheid (dikwels met gepaardgaande laksheid in die tugbediening) kon hy nie
met die Skrif strook nie.
Die stryd tussen leraar en magistraat in Sluis het egter in erns ontbrand na
aanleiding van Koelman se standpunt oor die Kerklike Formuliere en die Kerklike
Feesdae. Koelman se standpunt oor die feesdae word in die vertaalde stuk hier
onder weergegee. Wat die Kerklike Formuliere betref : Koelman se mening was
dat dit aanleiding gee tot sleurgang en geestelike doodsheid, veral die Formuliergebede. Die owerheid (magistraat), van sy kant, wou natuurlik die ortodoksie
beskerm, en het derhalwe die gebruik van die formuliere en die formuliergebede
aanbeveel. Vroeg in 1673, tydens ’n doopbediening, gebruik Koelman, pleks van
die Doopsformulier, ’n vrye toespraak (hoewel geheel in ooreenstemming met die
doopsformulier). Hierdie gebeurtenis is die aanleiding daartoe dat hy, na baie
struwelinge, in 1675 geskors word. Op die keper beskou was hierdie skorsing
eintlik slegs geldig in provinsies en streke wat die ou kerkorde van 1591 onderhou
het (die sogenaamde Generaliteitslande, wat die Staten-Generaal uitsluit). Volgens
die Dordtse kerkorde kon dit kwalik as ’n regmatige skorsing beskou word.
Koelman se besware is nie werklik kerklik behandel nie, en die regspersoon wat
die skorsing voltrek het, was nie die kerkraad nie, maar die burgerlike owerheid
(die magistraat). Op 7 Junie 1675 word Koelman deur ’n groot menigte, en onder
baie trane, uit die stad Sluis uitgelei. Vir 13 jaar het hy onbevange vir hulle die
Woord gepreek, vir die reg van die kerk gestry, saam met sy vrou siekes in die
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angsjaar van die pes (1666) besoek, en talle lidmate tot reformasie in hul
persoonlike en kerklike lewe gelei.
En so begin Koelman dan swerwe. Oral waar hy kom, begin hy met konventikels
(sê maar huiskerke). Dit maak hom nie juis bemind by sy (amps)-kollega’s nie. In
1676 kom hy in Amsterdam aan, waar hy vir 15 jaar “diskoerse” en katkisasie hou,
drie of vier aande per week, en soms ook Sondagaande. Van die kerklike en
burgerlike owerhede ondervind hy by tye teenstand, ander kere weer
verdraagsaamheid. Hy word na Duitsland en Amerika beroep, maar volg hierdie
beroepe nie op nie. In 1691 word hy ten slotte ook verblyf in Amsterdam ontsê.
Die laaste paar jaar van sy lewe bring hy deur in sy geboortestad, Utrecht, waar sy
“huiskerk-oefeninge” geduld is. Gedurende sy lewe het hy heelwat godsdienstige
boeke vertaal, veral van Engelse en Skotse oorsprong. Verder het hy hom beywer
om heelwat ketterye te bestry, onder andere dié van ds. Balthasar Bekker, Jean de
Labadie en Cartesius. Die verhouding tussen hom en sy leermeester Voetius het
goed gebly, hoewel laasgenoemde hom mettertyd van Koelman se “ekstremisme”
gedistansieer het. Die Christelijke Encyclopaedie (eerste uitgawe), waaraan hierdie
opsomming vir ’n groot deel ontleen is, meld dat Koelman se optrede nie heeltemal
vry is van independentisme nie, maar dat hy hom in sy ballingskap waardig gedra
het. Die invloed wat van hom uitgegaan het (independentisme en ballingskap en
al!) was baie groot. In 1695 is hy op 63-jarige ouderdom oorlede.
Hier volg nou die vertaalde gedeelte oor die kerklike feesdae (p. 249-256) uit die
proefskrif van dr. Krull :
Behalwe vir die gebruik (misbruik) van gebedsformuliere (en ander formuliere)
was daar nog ’n ander “onkruid van pouslike afgodery” wat uitgeroei moes word,
naamlik die gebruik om kerklike feesdae te vier. Koelman roer hierdie onderwerp
aan in ’n preek oor Galasiërs 4 : 9-11 wat hy op die tweede Kersdag van die jaar
1672 gehou het. Sy boekie Reformatie noodig omtrent de Feestdagen is ’n
uitbreiding van die preek. Hy begin met ’n vraag : “Waarom tog, gemeente, is ons
vandag in sulke groot getalle hier vergader?” Sy (eie verwytende) antwoord is dat
dit nie toe te skryf is aan hulle heilbegerigheid of liefde vir Gods huis nie – as dit
so was sou hulle immers elke week in dieselfde groot getalle verskyn het. Waaraan
is dit dan wél toe te skryf? “Sal ek dit vir u sê? Dis u liefde vir die feesdae wat u
tans in so ’n menigte en so ryklik uitgedos bymekaar bring”. En na sy mening
moes hy hierteen protesteer. Het Israel ooit in vrede en geluk gelewe terwyl die
offerrook opgaan op die hoogtes, op die altare van afgode? Nou ja, dieselfde
pouslik-afgodiese “hoogtes” en hoogtye kom nou onder hulle voor, naamlik die
Feesdae, waarvan sommiges met toewyding (devotelijk), en ander vanweë suiwer
genots-oorwegings (vleeschelijk) gevier word. Of ontken hulle dat die Vas-aande,
die Kermisse, die Sint Maarten-, Sint Nicolaas- en Drie-Konings-aande regte
Bacchus-feeste is? Daarom, die hoogtes moet afgeskaf en die tempel van Jehowa
herbou word, dit wil sê, die Feesdae moet begrawe en afgeskaf, en die dag van die
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Here weer in ere herstel word. Dít is die dag wat die Here self ingestel het : dít is
die dag wat onderhou moet word. Dit mag nie in die skadu gestel word deur half
heidense en half-Joodse feesdae nie – die blote versinsels (inzettingen) van mense.
Die opbloei en groei van die gemeente word veel meer gedien deur die gereëlde
samekoms op die Sabbat, ’n oase in die woestyn, as deur die onderhouding van
allerhande ander dae met verwaarlosing van die dag van die Here. Dit behoort vir
die gemeente tog duidelik te wees dat juis die “koopdag van edele pêrels” geheel
en al onder hulle verwaarloos word?
Kom ons kyk nou watter pyle daar in sy koker was ter bestryding van die feesdae.
Die mees radikale argument sou wees, indien hy kon bewys dat God die feesdae
afgeskaf het as behoorende bij de Joodsche kindertucht. Nou ja, dit is presies wat
hy in die preek doen. Dit kan immers maklik afgelei word uit sy preekteks (Gal. 4 :
9-11), asook uit Rom. 14 : 5-6 en Kol. 2 : 15-17. Koelman noem dan ’n teen
argument, naamlik dat die apostel Paulus slegs die Joodse feesdae wat op Joodse
wyse gevier word, afwys. Hy toon dan aan dat so ’n uitleg van sy preekteks nie
opgaan nie. Die apostel keur immers die onderhouding van die dae af op grond van
die feit dat die feesdae behoort het tot die swakke en armoedige eerste beginsels,
wat by die kinderdae van die kerk behoort het terwyl sy nog onder toesig en
voogdyskap gestaan het. Om terug te keer tot daardie beginsels, is om die vryheid
in Christus te verruil vir die ou juk van diensbaarheid. Hy haal dan sy leermeester
Voetius aan, wat na aanleiding van Rom.14 geleer het dat God die (OuTestamentiese) feesdae nie handhaaf nie, ook nie op ’n “ander manier” en/of “met
’n ander doel” nie, want anders kon Christene immers rustig aangaan met
allerhande ou gebruike soos wywater, lampe, wierook, en dergelike, mits mens
verklaar dat ons nou ’n ander (“Nuwe Testamentiese” ! – vert.) betekenis daaraan
heg. Net soos die apostel (by Christene) die onderskeid tussen die verskillende
voedsels afkeur en veroordeel, so veroordeel hy ook die onderhouding van dae en
tye.
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geskrywe dat “ek derhalwe oortuig is dat elkeen onder ons ’n afkeer moet hê van
die verdere onderhouding van die genoemde feesdae, gesien hulle verkeerde
oorsprong. Ek skaam my dat hierdie dinge onder ons Gereformeerdes nog so lank
geduld is; die heidene neem geen enkele Christelike rusdag van ons oor nie, maar
ons neem wel hul smerige feesdae, na geringe wysigings, oor”.
Bogenoemde was nie die enigste redes waarom Koelman die onderhouding van die
feesdae afgekeur het nie. Hy het selfs so ver gegaan om hul ontstaan toe te skryf
aan die “nuuskierigheid” van die mense. Daar is baie, skryf hy, wat meen dat die
feesdae maar ’n baie middelmatige saak is. Ek stem nie daarmee saam nie, maar
veronderstel dat dit wél ’n middelmatige saak is : dan moet ons hulle so gou as
moontlik afskaf. ’n Gelowige moet hom van misbruike en besmetlikhede onthou,
veral as so-iets as middelmatige saak bestempel word. Neem as voorbeeld koning
Hiskia : toe die volk offerrook vir die koperslang laat opgaan, het hy het die
koperslang laat vernietig. Dis nogal die koperslang wat Moses op Gods bevel tot
verlossing van die volk in die woestyn laat maak het. Verder, skryf Koelman, het
die Here in Sy besondere voorsienigheid die spesifieke dae waarop Christus
gebore, besny, gely en opgestaan het, vir ons verberg. Is dit dan nie ongepaste
nuuskierigheid van mense wanner hulle die sluier waarmee God die datums
verberg het, tog nog probeer oplig nie? Volgens Voetius kom dit voor asof die
Here dieselfde met die feesdae gedoen het as met die begrafnis van Moses en ook
met die vernietiging van die tempel (in 70 n.C. – vert.). Niemand kon dit tot dusver
weer opbou nie, hoewel die Jode dit destyds probeer het tydens die bewind van
keiser Julianus (die afvallige). Maar God wou dit nie toelaat nie – die tempel en die
seremoniële wet moet begrawe bly. En die gevolgtrekking waartoe Koelman
gekom het, was dat waar die Here self ons weerhou van hierdie dae, ons die
onderhouding daarvan moet staak.

’n Tweede argument teen die Feesdae was, dat hulle van resente datum (onlangse
oorsprong) was. Dat die dae in die tye van die apostels, of van die apostoliese kerk,
nie bekend was nie, is baie duidelik uit die kerkgeskiedenis, en dit word ook erken
deur die pousgesindes. Die kerk het hierdie maagdelike reinheid nie lank bewaar
nie. Mettertyd het die heidendom en die Jodendom hulle triomfe behaal op
Christelike bodem. Van eersgenoemdes is die Kersfees oorgeneem, van
laasgenoemdes die Paas- en Pinksterfees. Maar die apostels self het nooit van
Christelike feesdae gespreek nie, selfs daarteen geskryf, hoewel hulle ter wille van
die swakheid van die Jode die Joodse feesdae enigsins onderhou het tot tyd en wyl
die dae van die skaduwees en die seremonies behoorlik begrawe sou wees (Hebr. 8
– vert.). Volgens Voetius mag ons aan genoemde Feeste geensins katolisiteit
(algemeenheid – vert.), oudheid en suksessie (voortdurende onderhouding – vert.)
toeskryf nie. ’n Mens kan dan omtrent enige bygeloof of dwaling uit die verlede as
katoliek (algemeen) bestempel, en dit sou al te ongerymd wees. Koelman self het

Vervolgens : indien iemand die mening toegedaan is, dat feite (deesdae genaamd
“heils”feite - vert.) soos die geboorte, opstanding en dies meer van Christus van
soveel belang is, dat mens darem jaarliks ’n dag daarvoor moet afsonder, dan
antwoord Koelman : “ongetwyfeld is God se dade in Christus groot, maar dit is juis
daarvoor dat die Here die weeklikse rusdag ingestel het” sodat ons die heilsfeite
met dank sou lofsing en gedenk. Indien iemand dan nog van mening is, dat daardie
een dag nie voldoende is nie, en dan nog ’n paar spesiale dae vir die feestelike
gedagtenis van Gods genade-wonders begeer, dan dwaal so-iemand. Mens behoort
die feite immers elke Sondag te herdenk, en as dit dan nie genoeg is nie, dan moet
jy dit elke dag herdenk! Die laaste ding wat moet gebeur, is dat ’n mens (slegs) één
dag per jaar daarvoor vasstel. Dit kom dan voor asof ’n mens dit slegs op die één
dag doen, en tewens asof mense (die kerk) die bevoegdheid het om “heilige dae” in
te stel. Iemand het eendag aan Pous Alexander III gevra of die kerk te Rome dan
nie die Fees van die Heilige Drie-eenheid vier nie, waarop die pous baie korrek
geantwoord het dat “ die Roomse Kerk nie die gebruik het om op enige spesiale
dag so ’n fees te vier nie, terwyl die lofpsalm Ere sy aan God die Vader, die Seun
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en die Heilige Gees daagliks weerklink”. En bedink mooi wat ’n mens doen, as jy
die rusdag as onvoldoende beskou : mens beskuldig God se eie instelling dan as
onvoldoende. Meer nog : mens beskuldig die Heilige Skrif van ongenoegsaamheid
(onvolkomenheid). Ten slotte: soos Jerobeam stel ’n mens eiehandig ’n nuwe dag
in.

En die volk het hulself geestelik dood gedrink aan die giftige waters van hierdie
leer, versprei deur die geleerdes en vermaardes in die land. Kort voor lank het die
Dag van die Here alle wyding en heiligheid verloor, en (merk Koelman op) dit is
juis die voorstanders van die nuwe leer wat so ’n groot voorliefde vir die Feesdae
het.

Maar, rys die vraag by sy teëstanders, “wat dink u dan van die bid- dank- en
vasdae, of wat van jaarlikse gedenkdae soos die 12e Junie in Sluis (Koelman se
gemeente)?” Indien die algemeen erkende Christelike feesdae nie geoorloof is nie,
dan val al die genoemde dae sekerlik ook onder sy oordeel? In teendeel, sê
Koelman, tussen genoemde twee tipes feesdae, kan mens nie ’n parallel trek nie.
Die Christelike feesdae maak aanspraak op die predikaat “heilig”, terwyl die ander
dae ’n buitengewone karakter het. Neem nou die dank- of vasdae. Ek vind hulle
voortreflik. God bring ons daartoe deur harde lewens-ervaring, of deur sy
liefdesroep. Hy wat nie na dié stem luister nie, en nie na die huis van gebed opgaan
nie, sou op sondige wyse versuim. Maar, en dit is waar dinge skeef loop (let op),
genoemde dae moet buitengewone dae bly, nie jaarlikse instellings word nie. Die
Sinode van Westminster het dit baie korrek uitgedruk : “Die Skrif gebied geen dag
in die evangelie as heilig nie, as alleen maar die dag van die Here, wat die
Christelike Sabbat is. Die feesdae, algemeen bekend as heilige dae (“holy days” >
holidays –vert.) het geen grondslag in die Woord van God nie, en moet voortaan
nie onderhou word nie. Dit is egter wel geoorloof, en soms nodig, om ’n dag of ’n
paar dae af te sonder vir openbare danksegging of voorbede, al na gelang God die
lotgevalle van sy volk so bestuur, dat daar (van tyd tot tyd) oorsaak en geleentheid
vir sulke dae is”. Ter opsomming : Koelman is volkome instemmend met sulke dae
soos wat die Westminster Sinode bepaal, mits sulke dae nie as heilige dae beskou
word nie, of met (Rooms sentimentele) devotie (toewyding) gevier word, en in die
besonder niemand meen dat die kerk nou maar vir die volgende 100 jaar ’n
(jaarlikse) dank- of biddag kan instel nie. Iemand wat dit uit die oog verloor gee
voor dat die pouslike feesdae glad nie so ongerymd is nie. Op die manier kan ’n
gevaarlike leer die kerk binne sluip.

Maar as dit die toestand is, dan is hy immers verplig om standpunt in te neem teen
die onskriftuurlike feesdae. Die gebruik van formulier-gebede in die kerk lei tot die
insluimering (selfs uitban) van God se gebedsgawes. Net so het die feesdae die
Dag van die Here byna verlaag tot die rang van ’n gewone werkdag. As ’n mens
die skepe op die Sabbat wél deur die sluise laat, maar op die eerste Fees(Kers)dag
die sluise sluit, dan is voorgenoemde beskuldiging immers waar? Hoe kan mens
nou Geestelike lewe in die gemeente verwag as die “markdag van die siel” só
verwaarloos word? Geen wonder dat hierdie standpunt Koelman se “Karthago
delenda” geword het nie.
As ons nou alles saamvat, dan kan ons sê dat ’n verskeidenheid oorwegings daartoe
gelei het dat Koelman die stryd teen die feesdae aangebind het. Eerstens het hy
rekening gehou met die feit dat die kerk die Roomse moederskoot maar betreklik
kort gelede verlaat het – dus is dit geen wonder dat hy hom beywer het om die ou
pouslike suurdeeg uit te suiwer nie. En die Feesdae was immers deel van die brug
terug na Rome? Daarby wou hy die Sabbat in rang en in eerbiedwaardigheid
volgens die Woord van God herstel sien. Sal die leraars, vra hy, ooit met vrug op
die heiligheid van die Here se dag kan aandring, alvorens die volk gespeen is van
die feesdae nie? En ten slotte, sou Gods seën weer op die kerk kan rus, en die
vroeëre wasdom herstel word, tensy die huidige breuk herstel word? Elkeen wat
teen Gods gebod ingaan, keer die swaard teen homself!

Helaas, laasgenoemde het reeds te lang die kerk van Christus te lande (Nederland)
binnegedring. Eertyds was dit nodig om vyande-van-buite te bestry : Sociniane,
Menniste, pousgesindes en geesdrywers. Tans (1672!) moet mens aanskou hoe die
hoogleraars van eie Gereformeerde akademies ’n nuwe leer oor die 4e gebod in die
jeug “inprop”, en die land word met ’n vloedgolf giftige boeke oorstroom. Manne
soos Heidanus, Coccejus en Burmannus ondermyn die moraliteit van die
sabbatsgebod. Hulle het immers geleer dat die 4e gebod slegs vir die Jode gegee
was, en dat die onderskeid tussen dae, voedsel en plekke in die Nuwe Testament
heeltemal opgehef is, en dat die onderhouding van die Sabbat slegs geskied ter
wille van godsdienstige oorwegings, nie ter wille van die onderhouding van
goddelike gebod nie.
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Ons roeping en toekoms

vrye wilskeuse wees. Die mens van ons eeu geniet ‘n besondere mate van vryheid,
van vryheid wat byna aan losbandigheid grens. Daarom sal hy hom altyd minder
laat bind deur ‘n bepaalde, van buite af tot hom komende roeping. Hy spreek dan
ook liewer van: “ooreenkoms, wilskeuse, afspraak, wenslikheid”, en hy laat hom
altyd meer lei deur sy eie insig betreffende goed en kwaad of deur sy eie gevoel
van lus en onlus.

dr. JD du Toit
__________________________________________________________________
Oorgeneem uit Totius se Versamelde Werke, deel II: Die Kerk (Kaapstad: Nasionale Pers,
1977), p.363-376. Oorspronklik verskyn in die Gedenkboek der Gereformeerde Kerk van
Zuid-Afrika, 1909, en daaruit in Afrikaans oorgesit.
__________________________________________________________________________

Roeping
Die woord roeping klink soos krygsmusiek in die ore van die Gereformeerde
belyer. Krygsmusiek dien om die stryder in ‘n opgewekte en strydlustige
stemming te bring of om hom, as hy moeg en moedeloos is, tot vernude aanval aan
te wakker.
U is geroep, u is ‘n geroepene, u het ‘n roeping ontvang — dit was onder ons
vaders en ook onder ons altyd die klanke waarmee hulle mekaar aangevuur het en
met vrolike moed verder te gaan.
Die lieflingsklank, die opbeurende geluid van die vaders was dit. Wie, wat ook
maar net ‘n bietjie in die ou geskrifte lyk, kan dit betwyfel?
Maar is dit ook ons s’n?
Ja, ook ons s’n?
Nog onlangs het ‘n ouderling aan skrywer hiervan meegedeel dat sy ampswerk vir
hom soms, o so moeilik kan wees. Die gedagte: om ure en ure op ‘n ossewa te
moet sit om in die uithoeke van sy wyk leesdiens te kan hou, lei af en toe in die
versoeking om maar by die huis te bly en nie so nougeset te wees met die
uitvoering van sy amp nie.
Maar as sy troue eggenote, as sy dit sien, hom toeroep: “Jy het ‘n roeping: hoe kom
jy daarby verby ?” en blymoedig daaraan toevoeg: “Kom, ek gaan saam” — kyk,
dan word hy besiel deur ‘n blye gees, en die andersins troostelose werk word
verheffend skoon.
Dit is die roeping by die werklik Gereformeerde belyer. Maar waarom nou juis by
hom en nie by ander nie? Dis net wat ons nou wil sê. Hy en hy alleen glo nie aan
die “vrye wil” nie. Mense wat die “vrye wil” aanhang, spreek liewer nie van
“roeping” nie. Die woord het vir hulle iets onvry's, iets gebonde, iets bykans
gedwonge.
‘n Adjudant wat deur sy generaal geroep word en van hom dan ‘n opdrag ontvang,
is nie meer ‘n vry man nie. Hy moet gaan, al is dit dwarsdeur die koeëls. Daaruit
moet dit verklaar word dat die Woord roeping teenswoordig nie meer so geliefd is
nie. Ons wil liewer “los” bly; en as daar nog iets gedoen word, dan moet dit uit
171

Iemand anders moet nie oor hom gebied nie: hy is sy eie heer en meester. Dit is
nou nie maar net op die ongelowige wêreld van toepassing nie maar ook in baie
gevalle op die wat hulle die kerk van die Here noen. Ook daar word die
eienaardige verskynsel openbaar: hulle wil God wel dien maar nie as geroepe
gemeente en geroepe persone nie. Daar word beloof om God te dien maar volgens
eie opvatting en eie wilskeuse. En so kom dan tot stand wat die apostel noen ‘n
“eiewillige godsdiens”, of wat die Here Jesus gebrandmerk het as leringe wat die
“gebooie van mense” is.
Hierdie diens ontaard dan ook meestal spoedig in ‘n diens van jouself en nie van
God nie. Dit is afgodery en beeldediens. Daarom sê Samuel aan Saul: “Om
gehoorsaam te wees (aan die stem van die Here) is heter as slagoffer, . . . want
wederstrewigheid is ‘n sonde van waarsêery, en eiesinnigheid is afgodery en
beeldediens.”
Daarteenoor staan nou die stipte “gehoorsaamheid aan die stem van die Here” (1
Sam.15:22). Dit is die roeping. Dit vloei voort uit ‘n gesonde en kragtige geloof
aan die ewige Uitverkiesing. Vir die ware Gereformeerde is die Uitverkiesing nie
alleen die enigste rotsbodem van sy ewige saligheid nie, maar ook sy aardse lewe
word deur daardie alles omvattende en alles deurdringende leerstuk beheers. Vals
is die opvatting dat ‘n mens in die tyd maar sorgeloos en ywerloos kan lewe en dat
God hierna verplig is om ons die saligheid te skenk.85
Dieselfde God, wat van ewigheid tot ewigheid oor ons lewe beskik, bepaal ook ons
bestaan op die aarde. Sodra die sielelewe van die gelowige daarom sover ontwikkel
is dat hy kan dink en wil, roep God hom tot sy besondere lewenstaak en gee hom
as ‘t ware sy aanstelling daartoe. Dit moet u streng en diep opvat. Dit is nie ‘n
kleinigheid waar ons nou oor handel nie.
Hierdie waarheid, mits dit suiwer opgevat word, sny dwarsdeur murg en been,
dwarsdeur siel en gees, en laat ons met bewende erns verskyn voor God, tewens
ons Skepper en Regter.

85

In die HK bely ons: Vraag 64: Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en
roekeloos nie ? Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat ’n mens wat deur ’n ware geloof
in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie.
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As ons eenmaal geroep is, behoort ons vir altyd, of ons lewe, of ons sterwe, aan die
Here. Met alle eiewilligheid is dit dan klaar. Iemand het dit baie kras maar ook
baie waar so uitgedruk: “As ‘n engel die taak ontvang en twintig jaar lank aan ‘n
sondaar die evangelie te bedien, moet hy dit doen. As ‘n mens die opdrag kry en
twintig jaar lank by ‘n siekbed te sit om iemand op te pas, is dit sy godsdiens.”

Hy roep, dit wil sê: Hy laat elkeen gebore word met ‘n bepaalde deel, wys vir
elkeen sy werk aan, stel elkeen op die aarde en ‘n arbeid te volbring wat deur Hom
uitgekies is. Vir willekeur en vrye keuse is hier nie plek nie maar nog minder vir
traagheid en sondige selfgenoegsaamheid.

By wyse van teenstelling volg verder hieruit dat die mens wat daardie selfde ding
doen maar ongeroepe is, ‘n waardelose, ydele werk verrig. Dit is soos die pas
aangehaalde skrywer verder sê: “As iemand by ‘n sieke waak nie uit selfverloëning
nie maar omdat dit vir hom lekker is, dan het hy sy loon weg; dan eers beoefen ‘n
mens godsdiens, as jy daar sit asof jy deur God daar geplaas is; dit lê in die
roeping. Nee, nooit moet ons iets doen as wanneer God dit sê nie; geen eiewillige
godsdiens nie: ‘n mens het nie die reg om te dien en jouself te verloën as God nie
roep nie.”
Dit is sielsdeursnydend skerp gesê, nie waar nie? Maar u vra miskien al waarom
ons op hierdie punt so aandring. Wel, omdat ons in ‘n wêreld lewe waarin die vrye
wil op die troon sit; en waar die vrye wil sy septer swaai, word die krag van die
roeping nie meer gevoel nie.
Dit is dan ook geen wonder nie dat die woord roeping selfs by baie van ons ‘n leë
klank geword het. Die prikkel en te werk is afgestomp. Die heilige krygsmusiek
swyg, en wie stryder moet wees, is ‘n arme dromer.
Nadruklik moet ons dus die betekenis van die roeping vooropstel en alle
Gereformeerdes daaraan herinner dat dit hulle woord is. Die Pelagiaan,
Remonstrant en Metodis het ‘n keuse, maar die Gereformeerde het ‘n roeping.
Dit is die verskil.
Wie nou volgens eie opvatting sy lewenstaak volbring, is ‘n broer van ‘n
Pelagiaan, Remonstrant of Metodis. En wie in sy werk slap is, is minder as hierdie
drie; hy mag van “roeping” nie spreek nie en is ‘n oneer vir die Gereformeerde
naam.
Ag, hoe baie is daar onder ons wat in hierdie opsig reeds lank die Remonstrantse
pad bewandel, wat hulle lewenstaak self wil kies en dit volgens die uitspraak van
die eie hart wil volbring. Nie die gedagte: God wil dit en daarom moet dit, gee by
alle dink en doen die deurslag nie; nee, maar: ek dink so, ek wil so, ek oordeel so,
ek beslis so — dit is die mens wat sy klein ekkie teenoor die groot EK van God
stel.
Daarteenoor stel ons nou die Skriftuurlike waarheid dat God alleen ons Skepper en
Here is, en dat Hy alleen die reg het om ons te roep. Hy dra ook in hierdie opsig sy
eer aan geen mens oor nie.
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Ja, hoeveel is daar nie wat niks in die wêreld uitvoer nie, selfs nie in hulle naaste
omgewing nie, en nogtans trots op die naam Gereformeerd roem!
Om deur God geroep te wees en tog nog te slaap — is daar ‘n groter
teenstrydigheid denkbaar?
Staan op! Julle wat slaap; kom uit julle slaapkamer en laat Christus oor julle lig:
dan eers kan julle waardiglik van ‘n roeping spreek.
En nou daardie ander woord: toekoms.
Toekoms
Roeping, soos ons gesien het, is ‘n suiwere Bybelse woord en begrip; toekoms nie,
ten minste nie in die gangbare sin nie. As ons sê dat iemand ‘n toekoms het, bedoel
ons daarmee dat hy op aarde welslae sal hê, vir hom ‘n groet naam sal maak of
skatte sal verwerf. As ons van die toekoms van ‘n land praat, gee ons daarmee te
kenne dat die land baie inwoners sal tel, baie rykdomme sal oplewer en vermaard
sal wees onder die lande van die aarde.
Om groot te wees voor die oog van die mens, en van jou ‘n gerug van
vermaardheid te laat uitgaan word dus deur die meeste genoem: om ‘n toekoms te
hê, al behoort die toekoms ook netnou weer tot dit wat verby is, en tot die
verganklikheid. In hierdie sin verstaan ons die woord nie.
Wie homself roep en sy lewenstaak eiewillig bepaal, kan, ewe aards en ewe
menslik, sy toekoms moet volgens die mate van sukses wat hy op aarde behaal, en
die mate van grootheid wat onder die mense sy deel word; maar nie hulle wat by
die Woord van God leef nie. Dieselfde God, wat vir ons die lewensarbeid aanwys,
het ook tevore vasgestel wat die uitwerking, die eindresultaat van ons bemoeiinge
op aarde sal wees. En wat God die Here dikwels vir ons as toekoms bestel het, is in
die oog van die wêreld dikwels nie ‘n toekoms nie.
Johannes die Doper, hoewel niemand ‘n groter profeet as hy was nie, het gemeet
volgens die maatstaf van die aarde, geen toekoms gehad nie. Sy werksaamheid het
maar kort geduur. Spoedig het hy in die gevangenis gesit, verlaat deur sy dissipels
en volgelinge, en daar het in aaklige verlatenheid sy lewe geëindig.
Soos die bleek maan aan die Oosterse sonnehemel het hy altyd minder geword,
totdat hy in die blou dieptes verdwyn het en die opgegane son — Jesus Christus —
alles was. Nogtans het hy ‘n toekoms gehad, want hy het ‘n roeping gehad, en
daardie roeping was juis om minder te word. Hy moes vir die kerk van God die
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Christus aanwys. Onsterflike eer! Maar daartoe moes sy lig heeltemal geblus word,
dat Christus alléén voor die oog van die kerk mag blink. En as Christus Hom nou
daagliks aan die blik van die gelowige siel vertoon, dan leef Johannes die Doper
weer in sy werk, in sy toekoms, in sy eer.
Ons toekoms word dus deur God bepaal en is volgens die aard van die goddelike
roeping. As ons in hierdie opsig met mense te rade gaan, dan soek ons die toekoms
net in ons getalsterkte en in die populariteit wat ons belydenis by die groot massa
geniet. So maklik word ons hierdeur ontrou aan ons roeping, en ons toekoms is
aards en verbygaande in plaas van hemels en blywend.
“Na die wet en die getuienis” — dit is ons roeping. En as ons volgens hierdie
woord spreek, sal ons ook ‘n daeraad hê — dit is ons toekoms (vgl. Jes.8:20).
Na hierdie voorlopige opmerkinge gaan ons nou daartoe oor en ons roeping en
toekoms te bespreek.
Ons doen dit volgens die tydsorde waarin hierdie roeping tot ons gekom het en nog
kom, en sal dan meteens aanwys wat onder ons toekoms verstaan moet word. Ons
begin by die kerk.
Die kerk
Die Gereformeerde gedagte het hom eers weer geopenbaar toe die Kerk in 1859 tot
reformasie gekom het. Helder en manlik word in die “Openlike verklaring” wat
deur ons vaders van die tyd uitgespreek is, gesê dat wyle prof. D. Postma hulle
op “hulle versoek as ‘n Gereformeerde Kerk herstig het”.
Hulle wou net Gereformeerd wees, soos die Kerk in die tyd van Jan van Riebeeck
Gereformeerd was. Vanself is sodoende die geskiedkundige draad opgeneem wat
teruggaan tot op die groot Dordtse Sinode van 1618/19. Die manne van ‘59 het dan
ook nadruklik verklaar dat hulle Gereformeerd wou wees en bly, en wel volgens
die Drie Formuliere van Eenheid en die Kerkorde van die Dordtse Sinode.
Dit is ook ons roeping: Gereformeerd wees en bly.
Net Gereformeerd en niks anders nie.
Opmerklik is dit dat ons teenstanders in Transvaal ons Kerk die “Enkel
Gereformeerde Kerk” noem. Dit is ten spyte van hulleself volkome korrek. Mag
die Here net gee dat ten opsigte hiervan ons oog eenvoudig mag wees en dat ons
ons nie ter wille van die tydgees mik om half- of driekwart Remonstrants of
Metodisties te wees nie. Wie kan ons teenwerp dat dit nie ons roeping is nie? Nou
ja, wees dan net Gereformeerd. Dan vervul u u roeping. Dan besit u ‘n goeie
gewete.
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O wilde en onvervalste pracht
der bLommen, hangs de watergracht! ...
Daar staat ge: en, in de zonneschijn,
al dat gij doet is blomme zijn!
Maar wees dan ook Gereformeerd met al u mag. Wees hierin wakker. Wie slaperig
in sy slaapkamer vertoef, is nie werklik en kragtig geroep nie. Die geroepene is
buite, en hy werk. Die gemeente is ‘n geroepe gemeente. Die woord gemeente
beteken volgens die oorspronklike Grieks: die uitgeroepene.
En, waarlik, dit is nodig en die alarmklok te trek. Die gevaar is groot. Groot nie
alleen na buite nie, maar ook binne-in die huis, waarin so baie gerus lê en slaap.
Die gevaar is dit. Om Gereformeerd te wees raak uit die mode. Die Remonstrant is
meer tuis in ons 20ste eeu. Daarom dat dikwels in ons siel hierdie oorlegging
oprys: “Kyk, Gereformeerd is wel nog goed, net ‘n bietjie verouderd; daarom is dit
ook ons roeping om hier en daar so effentjies Remonstrants te wees.”
Aan sulke oorlegginge moet daar nie plek gegee word nie. Die Drie Formuliere
bevat Bybelse, ewige waarhede; die leer waarby ‘n mens nie alleen kan lewe nie
maar ook kan sterwe — die enigste troos. Al daardie gesmaal op die Dordtse tyd is
dan ook eenvoudig die openbaring van onkunde en oppervlakkigheid.
0, as daar maar onder ons daardie diepe kennis van die weë van God en daardie
lewe in die siel was! Wie na Dordt wil teruggaan, moet homself terselfdertyd
toeroep: sursum corda, dit is: die hart na bowe! Dit was die tyd van die martelare.
Dit ken ons nie meer nie. Ons beteken so min. Wat sal die kerkgeskiedkundige
later van ons kan opteken?...
Hoeveel nou van ons geëis word by die aanvaarding van die Gereformeerde
belydenis, kan die beste blyk as ons die leerstuk van die Uitverkiesing, wat
teenswoordig so gesmaad word, as voorbeeld neem. Watter sedelike mond en
watter geheiligde gewete moet ons nie besit om dié leer te bely nie! Ons praat
natuurlik nie van hulle wat hulle in ‘n hoekie met ‘n boekie afsonder, hulleself en
niemand anders as die uitverkore klompie beskou en daarom die wêreld sy gang
laat gaan nie. Dit is spot met die Uitverkiesing.
Nee, ons bedoel diegene wat hulle self gedurig toeroep: Hoe behoort ons te wees in
heilige wandel en godsaligheid as ons van daardie hoogheerlike heilgeheim wil
stamel; as ons oortuig wil word dat ons gebede, wat nag en dag tot God opklim, die
wêreld regeer (Luk.18:7).

Ons moet maak soos die blom, wat sy roeping volbring as hy blom is en niks
anders nie. Dit sê die Vlaamse digter Gezelle so uniek mooi in die volgende verse:

Dit is dan geen wonder as die een sielsbenoudheid op die ander volg en ons amper
nie weet hoe om in die belydenis staande te bly en dit aan ons kinders en
kindskinders tot by die toekoms van Jesus Christus oor te lewer nie.

175

176

Esra Verslag – Uitgawe 54

Esra Verslag – Uitgawe 54

Hoe voel ons nie by sulke oorweginge dat ons vadere ‘n sielskrag ontwikkel het
waarvan ons nouliks ‘n flou besef het nie.

ander sit nie. Daarom roep ons om kennis, kennis, kennis, deeglike, verteerde
kennis, en dan — aanpak!

Maar ‘n duurder roeping lê op ons. Dit is nie genoeg om te bewaar wat voorhande
is nie; ons moet ons belydenis ontwikkel deur die toepassing daarvan op die lewe
van die 20ste eeu; deur nuwe aanvalle met nuwe wapens te bestry, nuwe verskynsels volgens ‘n nuwe maatstaf te keur en nuwe eise met nuwe hulpmiddels te
beantwoord.
As ons as Gereformeerdes in die gedrang kom, pas dit ons nie om ‘n verouderde
wapen uit die ou wapenhuis te gaan haal om so met ‘n klipwapen teen die
nuwerwetse mauser te veg nie; ewe min pas dit ons om by die Metodis ‘n wapen te
leen. Ons moet ons eie wapens smee. Die Gereformeerde kan in ons tyd net so
goed as vroeër ‘n man wees, as hy maar net weet om sy wapen so te giet dat dit kan
wedywer met die beste wat die vyand het. Daarvan is dr. A. Kuyper die
sprekendste voorbeeld. Lees maar ‘n bietjie sy jongste werk: Om de oude
Wereldzee, en u sal u moet verbaas hoe die ware Gereformeerde weet om in die
groot wêreldlewe belang te stel, hom daarin tuis te voel en daaraan rigting te gee en
dit te stuur.

Kerkrade
Eerstens kom hierdie roeping tot ons kerkrade. Hulle moet aanpak: die katkisasie,
die verspreiding van Gereformeerde boeke, die huisbesoek, die sending, die armeen siekeversorging en so baie ander dinge.

Maar dr. Kuyper het dan ook steeds die Gereformeerde gedagte ontwikkel.
Dordrecht het die fondament gelê, maar hy wil die huis klaar sien. Daarom moet
ons bou, bou met die boustowwe van ons tyd, maar net sorg dra dat ons nie van die
boustyl van ons vadere afwyk nie. Dit is wat by ons kortkom.
Om reguit te praat. Baie het van ons jongste Sinode teleurgesteld teruggekom,
omdat by hierdie een en daardie een nog te veel sprake is van: ,,Laat ons by die ou
gewoonte bly.”
Nou is bly by die ou gewoonte in baie opsigte ‘n krag wat in die algemene afval
van ons dae nie te versmaad is nie. Dit staan dikwels gelyk aan ‘n terugkeer, met
opoffering en onder versmaadheid, na die ou paaie, en as sodanig word dit deur ons
gewaardeer. Maar en by die ou gewoonte te bly kan ook gebeur as gevolg van
traagheid van die gees. Die mens wil nou reeds op sy louere rus en sy toekoms
geniet. Maar so iemand het dan ook nie ‘n roeping nie. Sy taak is al afgehandel!
En wat is die oorsaak van hierdie wantoestand?
Dit dat ons Gereformeerde waarhede soos groot brokke vaste kos in ons geestelike
maag lê maar onverteer is en nie in lewensbloed en lewenskrag omgesit nie; en
daarom maak ons soos een wat te veel geëet het: ons sit en slaap in plaas van te
dink en te handel.

En as hulle hul met die eise van die tyd tot ons algemene vergaderinge en sinodes
wend, dan moet hulle inderdaad gehelp word deur die aanwysing van die regte weë
en middele. En ons lidmate moet die amp van alle gelowiges uitoefen deur die
kerkrade te steun en aan te vuur in plaas van deur laksheid en eiewilligheid hulle te
ontmoedig wanneer iets nuuts en iets goeds en iets groots onderneem word.
Dan eers kan ons ‘n daeraad, ‘n toekoms verwag.
Ja, die Gereformeerde belydenis is nie gebore en te sterf en te verdwyn nie. Dit
moet nog daar wees as Jesus Christus op die wolke kom. Ons lees dat die
buitelandse godgeleerdes op die Dordtse Sinode nie tevrede was om ons belydenis
te ondersoek en te vind dat dit met die Woord van God ooreenkom nie, maar hulle
het aan hulle verklaring ook hierdie bede toegevoeg: “daarenbowe is die inlandse
godgeleerdes deur die buitelandse vermaan dat hulle in hierdie regsinnige,
Godsalige en eenvoudige belydenis van die geloof standvastig moet volhard, dit
aan die nakomelinge onvervals moet nalaat en tot die koms van onse Here Jesus
Christus onvervals moet bewaar.”
En daarop het ons Dordtse vaders plegtig die gevraagde belofte afgelê. Mag ook
ons daartoe van God die krag en die getrouheid ontvang en dan in die koms van
Christus ons toekoms te geniet!
Hiermee is ons taak nog nie afgehandel nie. Ons roeping strek, ook vanuit die
gesigspunt van die kerk gesien, veel verder uit. En dit is juis ter wille van die kerk
wat ons nou op ander lewensterreine oorgaan om kortliks aan te wys dat ons ook
hier ons roeping moet ken en betrag, as die kerk in staat wil wees om sy roeping as
kerk te vervul. Ten eerste ken die huisgesin ten sprake.
Die huisgesin
Die huisgesinne is die “ogies” waaruit die kerklike stroom gevoed word. Dit het
die Gereformeerdes altyd besef. Vandaar dat die huislike saamlewe by ons nog
altyd hoog geskat is, ja, selfs die kerklike lewe hom vir ‘n groot deel daarin
teruggetrek het.

Of, om by die net gebruikte beeld te bly: ons vaders van ’59 het ‘n stukkie muur op
die Dordtse fondament gebou, maar ons is so bang dat ons nie by hulle boustyl sal
bly nie dat ons liewer die mure so halfklaar laat staan en nie meer een steen op die

Gereelde openbare Godsverering op Sondag het mens onder die Voortrekkers en
selfs onder hulle seuns nie aangetref nie. Hoogstens vier maal per jaar het hulle vir
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die Nagmaalsviering saamgekom, en verder het dit gelyk of die sigbare kerk van
die aarde af verdwyn het. Nee, nie verdwyn nie:
dit het stil-stil voortgetier op die land in die eensame boerehuise.
Daar is die Statebybel met kanttekeninge en die Gereformeerde skrywers ernstig
bestudeer, die huisgodsdiens getrou waargeneem en het vurige gebede uit die
binnekamer en van die huisaltaar tot God opgeklim. Hierin het daar egter ‘n
verandering ten kwade gekom. Die nougesette huisbesoek oortuig ons meer en
meer dat die huisgodsdiens dikwels ydele vorm is, soms baie gebrekkig en
ongereeld waargeneem word en partykeer heeltemal nagelaat word. Daarmee gaan
dan gepaard die wegkwyning van die persoonlike godsvrug. Onder sulke toestande
kan die kerk nie bloei nie. Te minder omdat dit nie alleen in die volwassenes ly nie
maar ook in die kinders, wat die saad van die kerk is.
Vroeër, toe die teenswoordige skoolwese onbekend was, is al die nadruk op die
huislike opvoeding gelê, wat deur die vader en die moeder self ten hand geneem is,
en wat die huisonderwyser, wat vir ses maande of ‘n jaar gehuur is, gedoen het,
was meer van tegniese aard.
Daardie werk het God merkbaar geseën. Ons kan gerus sê dat ons beste kerkmanne
nou nog diegene is wat nooit ‘n staatskool gesien het nie maar net geleef het uit dit
wat van vader of moeder geleer is, aangevul deur die onderrig in lees en skryf, wat
van die huisonderwyser ontvang is.
En daardie werk seën God nou nog. Ons beste katkisante kry ons uit die huise waar
vader en moeder in staat is om hulle kinders ‘n Gereformeerde opvoeding te gee.
Ja, selfs die aanwesigheid van ‘n nie so slegte staatskool kan in hierdie opsig die
gebrek van die ouers nie aanvul nie. Die getroues word egter min.
Baie ouers gee die aan hulle deur God toevertroude taak heeltemal aan die
onderwysers oor, so selfs dat hulle nie eens meer die moeite doen om te vra wat
daar in die skool geleer word nie. Asof die onderwyser (soms ‘n ongelowige of
halfgelowige man) die belofte vir die kinders afgelê het en vir die belofte
verantwoordelik is! Geen wonder dat ons, sedert die staatskool die septer oor ons
kinders swaai, die kerk vol lidmate kry wat dikwels maar ‘n flou besef het van wat
Gereformeerd is. Hierdie wantoestand moet opgehef word. Selfs al bestaan daar
goeie skole, dan is die ouer nog verplig om sy
kind by die huisgodsdiens te leer en te ondervra en in alle opsigte te sorg dat hy in
die huis ‘n Gereformeerde opvoeding kry.
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Die skool
Baie sal ons daarvan nie sê nie. Nie op die weet nie maar op die doen kom dit nou
aan. Ons is byna almal volleerd in die skoolsaak maar het, helaas! so min gedoen.
Daarom moet net gevra word, na aanleiding van die titel bo-aan hierdie stuk: is
daar vir ons ‘n roeping ten opsigte van die vrye, Christelike, Gereformeerde skool,
ja of nee?
As ‘n mens nee antwoord, dan oorsien jy meteens die gevolge. Laat ons dan ons
Sinodale Bepalinge met betrekking tot hierdie saak vir goed stukkend skeur; laat
ons nooit meer vurige toesprake daaroor hou nie; laat ons nooit meer vroom kla oor
die bedorwe toestand van die jeug nie; laat ons dan ook nie meer sê dat ons ‘n
roeping het en Gereformeerd te wees nie.
As die Gereformeerde belyer naas sy Kerk nie ‘n Gereformeerde skool kan stel nie,
dan is dit met die waarlik Gereformeerde Kerk ook spoedig klaar.
Waar bly wat Groen van Prinsterer gesê het: “Geen onderwys buite die skoolure
(ook nie die katkisasie nie) kan aanvul wat by die publieke skool ontbreek, of
verbeter wat dit betref nie ?“ (Studiën en schetsen, bl.85).
Maar nee, sê die leser, ons het ‘n roeping in hierdie opsig; en dit word deur ons van
ganser harte toegestem. Dit is hier die herhaling van die ou stryd, wat in Nederland
gedeeltelik uitgestry is. Toe die Gereformeerde besef meer as ‘n halfeeu gelede
daar ontwaak het, is spoedig gevoel dat naas die Gereformeerde Kerk ‘n
Gereformeerde skool moes staan. Honderde skole is met groot opoffering opgerig,
en die staat is deur hierdie kragtige aksie gedwing en eindelik subsidie te gee.
In Amerika het ons geloofsgenote dieselfde spoor gevolg, hoewel dit eers later
gekom het. Dit het ons getref wat ds. Van Goor in die Gedenkboek van die
Christelike Gereformeerde Kerk hieromtrent geskryf het. ‘n Predikant van die
Nederduitse Gereformeerde Kerk aldaar het vir hom gesê: “Ag, laat ons dit nou
maar sê soos dit is: die Christelike skool word nagestreef en die Afgeskeie Kerk
daardeur in die lewe te hou. Ek (ds. Van Goor) het natuurlik geantwoord:
Hoegenaamd nie, maar as die dinge dan reguit by die naam genoem moet word,
kan dit ook wees dat baie teen die Christelike skool is, omdat hulle teen die Gereformeerde beginsels is. In elk geval is dit ‘n goeie getuienis vir die Christelike
Gereformeerde Kerk as sy bloei deur sulke goeie middele bevorder word.”

Die geskiedenis bewys dat as die huisgesin gesond is, beide kerk en staat bloei. Die
huisgesin is die bron van die menslike samelewing. Gee ons dus Gereformeerde
huisgesinne, en die Gereformeerde Kerk sal bloei. Anders gaan ons gewis ‘n
donker toekoms tegemoet. Nou kom ons by die skoolkwessie.

Maar waarom is dit in Afrika so treurig gesteld met die skool? Wel, omdat ons ons
roeping nie voel, besef en daarvolgens handel nie. Hoe Remonstrants tree ons op!
Soos gesê, het die Remonstrant ‘n vrye keuse, die Gereformeerde ewenwel ‘n deur
God bepaalde roeping. Ons wil vry bly. Nou sê die een dan ook: Die tyd is daar
nog nie voor ryp nie; iemand anders: Afrika is nie Holland nie; en nog ‘n
ander een: Ons mense verstaan die saak nog nie, ens.
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Goed, maar dan is daar ook nie ‘n roeping nie. God roep nie as die tyd nie ryp is
nie. God roep nie in Afrika as dit in Holland moet wees nie. God laat ‘n sinode nie
bepalinge aangaande vry onderwys opstel en aanneem as ons niks daarvan verstaan
nie. Hoe min ons dan ook ons roeping opvolg, ook selfs waar ons dit sonder
opoffering kan doen, blyk daaruit dat deur ons Kerk in Transvaal nie eens
geprotesteer is teen die aanvaarding van die wet wat ons intussen veroordeel nie!

Ons vra net: Wat is die roeping van God? Hierdie roeping het in Holland
Gereformeerdes tot ‘n kragtige Antirevolusionêre Party onder dr. Kuyper uit die
massa uitgeroep. En is hierdie roeping hier minder sterk? Moet ons stilswyend aanhoor as gespreek en geskryf word teen die goddelike instelling van die doodstraf?
As openbare vrouestemreg verdedig word? Ja, die Christelike skool deur die
staatsarm verkrag word?

En waarom het ons nie geprotesteer nie?
Wel, omdat ons op die politieke terrein nie van ons besondere roeping bewus is
nie. Elders in hierdie boek (Totius verwys na die Gedenkboek –red.) word
aangetoon dat ons mense selfs voor die Afskeiding op politieke en maatskaplike
gebied ‘n afsonderlike party gevorm het, die “doppers” genoem, en dat hulle as
sodanig die Afrikaanse saak die kragtigste gedien het.

Eers met die vorming van politieke partye met duidelike politieke
geloofsbelydenisse sal die lug gesuiwer word. En soos in Holland drie afsonderlike
Christelike partye saamwerk in een Christelike ministerie, altyd met behoud van
die onderlinge verskilpunte — so sou ook hier ‘n Gereformeerde party in die groot,
nasionale kwessies met die ander Afrikaanse partye kan saamwerk en tog sy
Gereformeerde belydenis kan handhaaf.

Teenswoordig begin ons meer en meer vir hierdie naam te skaam en plaas van hom
te respekteer en hoog te hou. Saamgaan en saamsmelt is nou die wagwoorde op
alle gebiede wat buite die Kerk om lê.

So alleen sal ons ons groot roeping heeltemal vervul, en vir die Gereformeerde
beginsel sal daar in Suid-Afrika ‘n toekoms wees.

Daar moet met die stroom saamgegaan word — so word daar gedink; daar mag nie
van Gereformeerd en ongereformeerd gepraat word nie; daar roep God nie, maar
die menslike verstand dink alles self uit, en die menslike wil volbring alles op eie
geleentheid!
Gevolg hiervan is dat die Gereformeerde belydenis van die een terrein na die ander
verdryf word en naderhand in die kerk opgesluit sit soos ‘n kanarie in sy hokkie.
Die voëltjie sing nog nou en dan ‘n liedjie en streel ons ore vir ‘n oomblik maar het
verder glad nie meer kontak met ons lewe nie.
Die politiek
Ons is dan ook heilig daarvan oortuig dat as dit by ons nie tot die vorming van ‘n
Gereformeerde politieke party kom nie, ons uiteindelik nie een van ons
lewensroepings kan volbring nie. Die lewe is een, en die roeping is een. Om op
Sondag uit een beginsel te lewe en op Maandag uit ‘n ander een, is onmoontlik.
Hoe op aarde kan ons op staatkundige gebied ons Gereformeerde beginsels
handhaaf in sulke sake soos vrouestemreg, doodstraf, gelykstelling ens. as daar nie
‘n program is wat deur ‘n party opgestel en verdedig word en wat vir ons sê hoe
ons met betrekking tot hierdie dinge volgens Gods Woord moet oordeel nie?
Menigeen sê egter: “So kom daar verdeeldheid, en die eenheid moet tot elke prys
bly.” Goed. Maar wees dan konsekwent en sê dit ook met betrekking tot die kerk.
Om daar verdeeldheid te veroorsaak is dan nog groter sonde. Maar daar moet nie
so geredeneer word nie.
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Verbondseminaar 2003 deur die oë en ore van `n besoeker
HJ van Antwerpen
__________________________________________________________________
Herman van Antwerpen is tans `n voltydse doktorsgraad student in Meganiese
Ingenieurswese aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.
Hy is ‘n diaken van die Gereformeerde Kerk Potchefstroom.
__________________________________________________________________________

Die Esra Instituut se 5de jaarlikse Verbondseminaar is in 2003, op Saterdag 26
Julie gehou in die kerkgebou van Gereformeerde Kerk Oos-Moot, Pretoria.
Hierdie jaar het die uiters aktuele onderwerp van “Reformatoriese verset” aan die
orde gekom. Want op alle terreine van die lewe word die Christendom aangeval en
word gelowiges gekonfronteer met die vrae “Op watter manier moet ons daarteen
optree sodat die HERE die eer kry? Hoe beskryf die Skrif die teenaanval?”. Die
lesings is saamgevat in die Esra Verslag, nr.53: REFORMATORIESE VERSET.
Oor die algemeen is twee invalshoeke in die lesings gebruik, naamlik wat is die
beginsels daaroor, of hoe lyk eietydse toepassings van daardie beginsels. Die eerste
twee lesings was hoofsaaklik prinsipiële besinnings oor verset, opstand en
weerstand. Hoe word die terme in die Skrif gebruik, wat leer die Skrif ons daaroor?
Wat was die standpunte van die 16de eeuse reformatore?
Die kwessie van “Verset in die Skrif” is deur Ds. Gustav Opperman van die
Gereformeerde Kerk Sannieshof behandel.
Daana het Prof. Andries Raath van die UOVS se departement Staatsreg `n lesing
gelewer met onderwerp “`n Reformatoriese standpunt oor verset –Johannes Calvyn
(1509-1564), `n lewe van verset teen die ongeloof”.
Die volgende vier lesings het gehandel oor eietydse toepassings van die beginsels
oor verset.
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Esra Instituut, Mnr. Slabbert le Cornu, die seremoniemeesterspos oorgeneem by
Antoine Theron, wat dit heeloggend vaardig volgestaan het.
Ing. Bouwe van der Eems het die onderwerp van “Verset en die gesin” bespreek
aan die hand van moontlike optrede op die volgende gebiede: die onderwys, die
privaat eiendomsreg en die formele ekonomie.
Die laaste lesing vir die dag is gelewer deur dr. Michiel Durand, met onderwerp:
“Verset en medisyne –weer opstaan, maar nie sonder mediese weerstand nie”. Dr.
Durand en sy dogter Hillegonda is vergesel deur lyfwagte Jakobus en Taetse.
Tussen lesings is die geleentheid gebruik om Psalms te sing. En dit was besonder
mooi Psalmsang –sonder boeke! Bevestiging hoe skatryk die Kerk is aan liedere
wat sonder boeke gesing kan word, as sy “arm” bly en net Psalms sing.
Esra Boeke het weereens boeketafels daar gehad wat gekreun het onder goeie
reformatoriese leesstof van oraloor die wêreld, asook vorige Esra verslae. Francois
van Deventer, bygestaan deur Gideon het die gebeure vasgelê op video.
Besoekers aan vorige Verbondseminare kon ook vele bekendes van vorige kere
herken. Hoewel die besoekers grotendeels uit Pretoria omgewing was, was daar `n
hele paar Potchefstromers, asook Bloemfonteiners. In totaal was daar ongeveer
vyftig siele.
Na die paneelbespreking het Mnr. Le Cornu bedankings gedoen, gebid, en is die
dag heel gepas afgesluit met die Hugenote-strydlied: Psalm 68:
“Die HEER sal opstaan tot die stryd;
Hy sal sy haters vêr en wyd,
laat wegvlug voor sy oë… ”

Ds. Hennie Momberg, leraar van die Gereformeerde Kerk die Kandelaar te
Pretoria het “Kerkregtelike verset” behandel, met spesifieke verwysing na die
Kerkorde Artikel 31 en die optrede aangaande besluite van kerklike vergaderings
wat strydig met die Woord bevind word.
Mnr. Leendert van Oostrum van Pretoria het `n lesing gelewer oor metodes van
weerstand teen die anti-Christelike onderwysplan van Minister Asmal.
Middagete en verversings is –soos teen die tyd al die goeie gewoonte is- knap
versorg deur mejuffrou Wilma Lubbinge. Na middagete het die direkteur van die
183

184

Esra Verslag – Uitgawe 54

Esra Verslag – Uitgawe 54

ESRA BOEKE

43

Apologia

44

Ek en my Huis

45

Feesdae

Posbus 19105 Noordbrug Potchefstroom 2522
Tel. 018-2944178 E-pos: esra@netlab.co.za
Webadres: esra-instituut.tripod.com

1. Die ESRA VERSLAG
Die Esra Verslag, onder redaksie van Slabbert Le Cornu en Bouwe van der Eems,
is die amptelike tydskrif van die Esra Instituut. Inskrywingsgeld: R120-00 per
jaar. Vir verdere inligting, kontak bogenoemde adres.
Nommer
41

42

Tema
Die Psalms

Anno Domini

Inhoud
Waarom Psalms in die Erediens
behoort gesing te word,B. van der
Eems; Wat sing ons tot eer van
God?, dr. MC Durand; Die
sogenaamde Evangeliese Gesange
deur Hendrik de Cock; Waarom
sing die Gereformeerde Kerke
alleen die Psalms? deur prof.dr.
JD Du Toit (Totius) en prof. JanLion Cachet
Die Psalmboek as Reformatoriese
Erfenis deur Prof. VE
d'Assonville
Verbondshernuwing, ds. Johan
Bosman; Leierskapkrisis van die
huidige genenasie, Bouwe van der
Eems; Opvoeding en die
Sondeval, RJ Rushdoony; Die
vreugde van die 2de gebod:
Ursinus se verklaring van Sondag
35 van die Heidelbergse
Kategismus, dr. MC Durand;
Teonomie in die ZuidAfrikaansche Republiek & Totius
as Teonomis? & Moet die
Owerheid beide tafels van die Wet
handhaaf?: die paradigmaverskuiwing tussen Calvyn en
Kuyper, Slabbert Le Cornu; Volk
185

Prys
R10-00
(40bl.)

R10-00
(46bl.)

en Godsvolk in die NT, prof.dr. JC
Coetzee; plus ander artikels en
boekbesprekings
Christelike Apologetiek, dr. GL
Bahnsen; Moderne Argumentasie,
Bouwe van der Eems; Die
Heidelbergse Kategismus, KJ
Ketel; Die Minderheidsverslag
oor die Vrye Lied in die OPC,
John Murray en William Young;
Skepping in 6 dae, dr KL Gentry;
Die wet van God ons enigste
maatstaf: Matt.5:17-20, ds.
Mendel Retief; Die Wet van God
in debat, Slabbert Le Cornu; Van
Riebeeckdag; Verslag oor die
Parlament van
Wêreldgodsdienste, Gustav
Opperman; Hoe vier ons
Celoftedag?, Slabbert Le Cornu;
plus ander artikels en
boekbesprekings
Ek en my huis, ds. Gustav
Opperman; Gereformeerde
Epistemologie, Bouwe van der
Eems; Sosialisering en kundigheid
in tuisskole, Slabbert Le Cornu;
Die sing van vrye liedere in die
Sondagse eredienste, Henk
Schuring; Kerk en Staat, ds. JR
Visser; Etiese beoordeling van
dobbelary, Bouwe van der Eems;
Die Tragedie en Hoop van
Apartheid, dr. MR Kreitzer; plus
ander artikels en boekresensies
oor verskillende onderwerpe
Eiesinnige godsdiens is
beeldediens, ds. M Retief;
Reformasiedag Verklaring; Die
regulerende beginsel is
noodwendig vir die erediens, dr.
MC Durand; Redes waarom
Christene nie Kersfees behoort te
vier nie; Kwartaallikse
186

R20-00
(78bl.)

R20-00
(78bl.)

R20-00
(78bl.)

Esra Verslag – Uitgawe 54

46

47

Tuisonderwys

Ekonomie

nagmaalsviering in die Bybelse
jaarseisoene, prof.dr. Nigel Lee;
Ons kerklied en die Geneefse
melodieë; Die teenwoordigheid
van God in Gesang 7, dr. C. van
der Waal; plus ander artikels en
boekbesprekings
‘n Verantwoording van
Gereformeerde Tuisonderwys;
Verbond en huisonderrig, ds.
Gustav Opperman; ‘n
Verbondsmatige tuisonderwys
opvoedingsfilosofie, Slabbert Le
Cornu; Die gesin as bousteen van
tuisonderwys, dr. MC Durand; ‘n
Tuisonclerwysvisie vir
gereformeerde onderwys, Bouwe
van der Eems; Die geskiedenis en
regsposisie van tuisonderwys in
Suid-Afrika, Leendert van
Oostrum; Die praktyk van
tuisonderwys, Ina Opperman; plus
vele ander artikels en
boekbesprekings
Uit die Skrif: MaIeagi 3:10,
Totius; Ekonornie: Wetenskap van
Rentmeesterskap, prof.dr. PE van
der Dussen; Pluralisme van
Waardes & Sosiale Hervorming,
prof.PH Stoker; ‘n Wêreld van
Orde en Betekenis: Die
ekonomiese teorie van Ludwig von
Mises, Antoine Theron; Die
belofte van ‘n Christelike
ekonomie, dr. John W. Robbins;
Ekonomie en Samelewing: notas
uit M Kelley se On Stone or Sand:
The ethics of Christianity, prof.
Pieter H. Stoker; Kritiek op die
‘gekerstende’Keynes, B. van der
Eems; Die Vryemarkstelsel en die
Sosialisme, Dr. MR Kreitzer; Die
desentralisering van die staat
deur privatsering: ‘n samevatting
187
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R40-00
(185bl.)

48

R30-00
(106bl.)

Intergeloof in
die Onderwys

uit Douglas Shaw se Downsizing
the State, Larno Meyer;
Tydskrifbekendstelling: Business
Reform Magazine, Hannes van
Heerden; Boekresensie: On Stone
or Sand, The Ethics of
Christianity, Capitalism &
Socialism, MW Kelley, deur prof.
PH Stoker; Boekresensie: No
Other Standard: Theonomy and
its Critics, dr. Greg.L. Bahnsen,
deur S de Freitas; Huldeblyk aan
dr. RJ Rushdoony, S Le Cornu
Skrifoordenking: Gen34:1-35:7,
Die pad van Sigem tot Bet-eI, ds.
Gustav Opperman; lntergeloof in
die Onderwys, Sarel van der
Merwe; Die rol van die
Skeppingsleer teenoor die
Evolusieleer in Verantwoordelike
Opvoeding, prof. PH Stoker;
Multireligieuse Onderrig in die
Klaskamer, dr. I. Horn;
Boekresensie: The Creators of
ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) on Trial,
Susan du Plessis & dr. Jan
Stzydom, deur Dorothea Le
Cornu; Die sielkundige vlieg in
die opvoedkundige salf,deur Susan
du Plessis; Potter en Pokemon:
vriend of vyand?, drs. Rob
Matzken; Die effek van die
moderne media op die
samelewing, Bouwe van der
Eems; Boekresensie: The Sensate
Culture, Harold OJ. Brown, deur
Herman van Antwerpen;
Bespreking van die Nuwe
Kurrikulum: Ekonomiese
Bestuurswetenskappe Leerarea,
Bouwe van der Eems; Onderwys:
Staatsdiens of Godsdiens?,
Slabbert Le Cornu; Is die Klooster
188

R40-00
(198bl.)
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49

Kersfees en
Gesange

50

Die Doodstraf

nou nodig?, ds. JR Visser; Onse
Kader op die aarde, ds. ALA
Buys; Pyle in ‘n Krygsman se
Hand: Holwerda oor die Antitese
in die Opvoeding, ds.C. Stam;
Christelike Onderwys instellings:
VCHO, Tuisonderwys, ARSO,
ACVHO, Esra Instituut
Eiewillige Godsdiens (Rig.17:13),
prof.dr.K.Schilder; ‘n Kerklike
jaar met allerlei Feesdae?, prof.
K Deddens; Geen grond in die
Skrif: Jacobus Koelman (16321695) se stryd teen die feesdae,
prof.dr. W van't Spijker; - "Die
hele wyse waarop God gedien
moet word": Erediens en
dieGenoegsaamheid van die Skrif
in Artikel 7 van
die Nederlandse
Geloofsbelydenis, ds. Wes
Bredenhof; Verklaring van die
Dordtse Kerkorde, artikel 67:
Christelike Feesdae, prof. Bouke
Spoelstra; Kersfeesviering en
samekomste op Kersdag, B van
der Eems; Fundamentalisme:
naam of brandmerk?, dr. A.T van
Deursen; Romantiese godsdiens,
God se gebooie en die dialektiese
teologie, prof.dr.Klaas Schilder;
Kersfees en Gesange: teologie of
ideologie?, dr. MC Durand;
Lesing gelewer tydens die ICRC
konferensie: Die Regulerende
Beginsel van die Erediens, ds. G.I.
Williamson; Redes vir die viering
van Kersfees weerlê, ds.Brian
Schwertley
Die regshistoriese verloop van die
doodstraf in Suid-Afrika, Shaun
de Freitas; Die doodstraf vanuit 'n
menseregte perspektief, A Theron;
Die doodstraf volgens die Skrif,
189
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R40-00
(146bl.)

R30-00
(157bl.)

51

Tydsgees in die
Kerk

52

Paterfamilias

ds. JR Visser; Nogmaals Calvyn
en Servet: 'n reformatoriese
gevallestudie, dr. Victor
D'Assonville [jnr.]; Die doodstraf:
'n reformato-riese beskouing,
prof. AWG Raath; Die argumente
oor die doodstraf verantwoord,
dr. MC Durand
Esra Verslag Verklaring
aangaande die ‘Nuwe
Hervorming’in SA;
Skrifverklaring en Tydsgees, prof
VE d’Assonville; Die Nuwe
Beryming getoets, dr. Attie
Bogaards; Die vrou in die Amp,
ds. Ron Cammenga; Die Ware
Kerk, Bouwe van der Eems; Die
HERE het tot my Here gespreek:
Psalm 110 as Messiaanse Psalm,
Slabbert Le Cornu; Kerklike
Appél: Dordtse Kerkorde, artikel
31, prof B Spoelstra;
Boekresensies: 1. Gary L Almy,
How CHRISTIAN is christian
counseling? The dangerous
secular influences that keep us
from caring for souls, deur ds.
Johan Bosman; 2. Keith A
Mathison, The Shape of Sola
Scriptura, deur Shaun de Freitas;
3. Boekbekendstellings: Brian A
Schwertley boeke: A Historical
and Biblical Examination of
Women Deacons; A Biblical
Defense of Exclusive Psalmody;
Sola Scriptura and The Regulative
Principle of Worship
Was dit alles tevergeefs?: ‘n
Huldeblyk aan Dr. Ed Cain (1935
– 2002), Francois van Deventer;
Skrifverkondiging: Gen.3:9,
Manlike verantwoordelikheid, ds.
Gustav Opperman; Die
190

R40-00
(138bl.)

R40-00
(112bl.)
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53

Reformatoriese
Verset

vernietiging van die Westerse
beskawing, Bouwe van der Eems;
Van Apartheid tot Volksmoord? …
deur die Onderwys, L van
Oostrum;
Krisis in die Onderwys
kristalliseer uit, dr PE van der
Dussen; Die feministiese aanslag
op manlike leierskap, ds. Gustav
Opperman; Neo -Paganisme,
patriargie en feminisme in die
21ste eeu, S Le Cornu;
Die mediese mishandeling van die
baarmoeder, Ina Opperman;
Calvyn en Onan: Onvrugbaarheid
en skande, voorbehoeding en
moord, dr. MC Durand;
Verbondsmatige gesinsbediening: die bybelse gronde vir
die hervorming van persoonlike
diensbaarheid, ds. Brian M.
Abshire (vertaal deur Alwyn
Bezuidenhout)
Die Apostoliese Geloofsbelydenis
teenoor die Nuwe Hervorming,
Slabbert Le Cornu; Die afbreek en
opbou van strukture in ‘n
Postmoderne Tyd, Bouwe van der
Eems
Verset en die Skrif, ds. Gustav
Opperman; Die Reformatoriese
standpunt oor Verset, prof.
Andries Raath; Kerkregtelike
verset, ds. Hennie Momberg;
Verset en die Gesin, Bouwe van
der Eems; Verset en Medisyne, dr.
Michiel Durand; Calvyn oor
Verset
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2. JOERNAAL VIR ETIESE MEDISYNE
Die Joernaal vir Etiese Medisyne, onder redaksie van dr. MC Durand, is die
amtpelike joernaal vir die Stigting vir Etiese Medisyne. Vir verdere inligting,
kontak dr. Durand by telnr. 012-3336867
E-pos: mdurand@postillion.up.ac.za
Volume en nommer
vol.1 nr. 1
vol.1 nr.2
Vol.1 nr.3
Vol.2. nr.1
Vol.2 nr.2
Vol.3 nr.1

Prys
R30-00
R30-00
R30-00
R30-00
R30-00
R30-00

Titel

Prys
R40-00
(136bl.)
R40-00
(76bl.)
R25-00
(81bl.)

3. ANDER BOEKE
Skrywer
Durand, MC dr.
Durand, MC dr.
Le Roux, J dr.

Le Roux, J dr.

R40-00

Le Roux, J dr.

Schwertley, BM ds.

Schwertley, BM ds.
Schwertley, BM ds.

Van Deventer, FA (red.)

191

Tema
Simposium oor Kremasie
Wederegtelik Doodmaak
Die Doodstraf
Jehova Getuies
Euthanasie
HIV/VIGS

Verrigtinge van die
Simposium oor Aborsie
Aborsie: Die morsige verhaal
van moord en misleiding
'n Maklike verstaanbare
grafiese uiteensetting van die
Dordtse Leerreëls
'n Maklike verstaanbare
grafiese uiteensetting van die
die Nederlandse
Geloofsbelydenis
'n Maklike verstaanbare
grafiese uiteensetting van die
Heidelbergse Kategismus
Sola Scriptura and the
Regulative Principle
of Worship
A Biblical Defense of
Exclusive Psalmody
A Historical and Biblical
Examination of
Women Deacons
Die Christen Pad: Verrigtinge
van die vierde Bybelse
Wêreldbeskouing Seminaar
2001, o.a. FN Lee, AWG
192

R25-00
(57bl.)

R25-00

R90-00
(243bl.)
R50-00
(75bl.)
R80-00
(155bl.)
R120-00
(342bl.)
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Van der Waal, C ds.

Van Deventer, FA (red.)

Visser, JR ds.

Visser, JR ds.

Du Toit & Cachet

Bredenhof, W.

Raath, Willie Marais, MC
Durand, JR Visser, en andere
Sola Scriptura:
Gids vir Bybelstudie
* deel 1: Genesis - Josua,
167bl.
* deel 2: Rigters - Hooglied,
183bl.
* deel 3: Jesaja - Maleagi,
179bl.
Die Christen Pad: Verrigtinge
van die vierde Bybelse
Wêreldbeskouing Seminaar
2001, o.a.
FN Lee, AWG Raath, Willie
Marais, MC Durand, JR
Visser, en andere
Verklaring van die Heilige
Skrif: Prediker: Lewe sonder
God is sinloos
Verklaring van die Heilige
Skrif: Genesis 1-25:18: Die
Here maak ‘n begin
Waarom sing die
Gereformeerde Kerke alleen
die Psalms?
Die hele wyse waarop God
deur ons gedien moet word:
Erediens en die
Genoegsaamheid van die Skrif
in Artikel 7 van die NGB
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R40-00 per
boek

R120-00
(342bl.)

R40-00
(96bl.)
R40-00
(140bl.)
R25-00
(61bl.)
R25-00
(61bl.)

4. Uitverkopingsboeke
- Wonderdaad ...! Die PUK tot 1951: Wording, vestiging en selfstandigheid, PF van der
Schyff [koffietafel glansboek, 709bl.: R250-00]
- De Tien Geboden: Handreiken voor het Christelijk Leven, J. Douma. R220-00
[490bl.; R150-00]
- Grondslagen: Christelijke Etiek, J. Douma R240-00 [411bl.; R120-00 tweedehands]
- De Reformatie: weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven, 1920-1940, G.
Harinck R170-00 [468bl.; R100-00]
- Het geestelijk leven by Calvijn, J. van der Haar R170-00 [263bl.; R100-00]
- Redemptive History and Biblical Interpretation, Geerhardus Vos. R240-00 [571bl.; R15000]
- The Eschatology of the OT, G. Vos R150-00 [176bl.; R100-00]
193

- The Self-disclosure of Jesus: Modern Debate about Messianic Conciousness, G. Vos.
R190-00 [311bl; R120-00]
- The Pauline Eschatology, G. Vos R190-00 [374bl.; R120-00]
- The Sabbath Defended, James Gilfillan R370-00 [635bl..; R250-00]
- Melancheton in Europe: His work and influence beyond Wittenberg, K Maag R220-00
[191bl.; R150-00]
- Forerunner of the Great Awakening: TJ Frelinghuysen, J. Beeke R150-00 [339bl.; R10000]
- Historical Handbook of Major Biblical Interpreters, DK McKIM R350-00 [643bl.; R25000]
- Sytematic Theology of John Brown, R250-00 [576bl.; R150-00]
- Luther: Lectures on Romans R250-00 [444bl.; R170-00, tweedehands]
- Calvin's Wisdom: An Anthology arranged Alphabetically, G. Muller R190-00 [392bl.;
R100-00]
- Gospel Worship, J. Burroughs R190-00 [398bl.; R100-00, tweedehands]
- The Interlinear KJV-NIV Parallel NT in Greek and Enfglish, A Marshall (ed.) R450-00
[777bl.; R300-00]
- The Promise of the Future, CP Venema R240-00 [538bl.; R150-00]
- Collected works of CS Lewis: The Pilgrim's Regress; Christian Reflections; God in the
Dock. R250-00 [537bl.; R150-00]
- Threasury of David, 3 vol's R550-00 [R350-00]
- Studies in the Sermon of the Mount, Martin Lloyd Jones R220-00 [677bl.; R150-00]
- The Beatitudes, Thomas Watson R150-00 [307bl; R100-00]
- An Exposition of the Sermon on the Mount, AW Pink R190-00 [453bl; R120-00]
- The Standard Bearer: A Fetschrift for Greg L. Bahnsen, SM Schlissel (red.) R250-00
[481bl.; R170-00]
- Reading Scripture with the Church Fathers, CA Hall R220-00 [223bl.; R120-00]
- Learning Theology with the Church Fathers, CA Hall R220-00 [307bl.; R120-00]
- Jesus the Messiah, D Guthrie R170-00 [386bl; R100-00]
- Handbook of Contemporary Theology in Today's Theological Landscape, DL Smith R27000 [394bl.; R200-00]
- A Survey of the OT, Hill & Walton (1st edition) R200-00 [461bl.; R100-00]
- The Challenge of Postmodernism: An Evangelical Engagement, DS Dockery (red.) R32000 [425bl.; R220-00]
- A Confessing Theology for Postmodern Times, MS Horton (red.) R220-00 [255bl.; R15000]
- Telling the Truth: Evangelizing Postmoderns, DA Carson (red.) R250-00 [415bl.; R15000]
- God and Cosmos: A Christian View of Time, Space and the Universe, John Byl R150-00
[241bl.; R100-00]
- Revival and Revivalism, Iain Murray R220-00 [455bl; R100-00]
- Hermeneutical Spiral: Introduction to Biblical Interpretation, GR Osborne R290-00
[499bl; R200-00]
- Your Family God's Way, Wayne Mack R130-00 [227bl; R80-00]
- Salvation of Souls: Nine Sermons by Jonathan Edwards R150-00 [190bl; R100-00]
- Lectures to my students, Spurgeon R180-00 [443bl; R100-00 tweedehands]
- The Interfaith Movement: New Age enters the Church, HJ Pollitt R150-00 [214bl; R10000]
194
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Jay Adams boeke
- The Christian Councelor's Manual R260-00 [476bl; R200-00]
- Competent to Council R190-00 [287bl.; R120-00]
- Shepherding God's Flock R220-00 [531bl; R150-00]
John MacArthur boeke
- Reckless Faith: When the Church Loses its will to Discern, R150-00 [253bl.; R100-00
tweedehands]
- How to Survive in a World of Unbelievers R120-00 [184bl.; R70-00]
- Alone with God; Prayer R120-00 [187bl.; R70-00]
Gary North boeke, tweedehands
- Dominion Covenant: Genesis R250-00 [512bl.R 170-00]
- Victim's Rights: Biblical View of Civil Justice R190-00 [316bl; R100-00]
- Millenialism and Social Theory R190-00 [393BL; R100-00]
- Bahnsen, Greg L., Always Ready: Directions for Defending the Faith.
289bl.; R90-00. [R50-00]
- ______________ No Other Standard: Theonomy and Its Critics. 345bl.;
R90-00. [R50-00]
- ______________ Victory in Jesus: The Bright Hope of Postmillenialism.
157bl.; R70-00. [R40-00]
- _______________ Perilous Times: A Study in Eschatological Evil.
173bl.; R70-00. [R40-00]
- Lord of the Saved: Getting to the Heart of the Lordship Debate, KL Gentry, 104bl., R60-00
[R30-00]
- Dominion and Common Grace: The Biblical Basis of Progress, Gary North, 287bl.; R6500 [R40-00]
- Fifty Crucial Questions: An Overview of Central Concerns about Manhood
and Womanhood, John Piper and Wayne Grudem, 67bl.; R20-00 [R10-00]
- Hall, David W. The Arrogance of the Modern: Historical Theology Held
in Contempt. 307bl.; R200-00. [R100-00]
- ____________ Savior or Servant?: Putting Government in Its Place.
399bl.; R150-00. [R70-00]
- ___________ (red.) The Practice of Confessional Subscription. 339bl.;
R200-00. [R100-00]
- North, Gary Westminster's Confession: The Abandonment of Van Til's
Legacy. 385bl.; R90-00. [R50-00]
- _________ Rapture Fever: Why Dispensationalism is Paralyzed. 246bl.;
R90-00. [R40-00]
- _________ (red.) Theonomy: An Informed Response. 395bl.; R90-00 [R50-00]
- Owen, John Life by His Death! 87bl.; R10-00.
- Budgen, Victor The Charismatics and the Word of God: A biblical and
historical perspective on the charismatic movement. Victor Budgen,
313bl.; R195-00. [R100-00]
- Cain, Ed & Cain, Miriam Biblical Democracy: A practical look at how
the principles contained in the Bible impact on society. 144bl.; R40-00. [R20-00]
- Crampton, W. Gary The Scripturalism of Gordon H. Clark. 157bl.;
R115-00. [R70-00]
- Einwechter, William O. Ethics and God's Law: An Introduction to
Theonomy. 85bl.; R20-00. [R10-00]
- Gregory JM Seven Laws of Teaching. 28bl.; R95-00. [R40-00]

- Hegeman DB Plowing in Hope: Toward a Biblical Theology of Culture.
128bl.; R90-00. [R40-00]
- Hoeksema, Herman The Clark-Van Til Controversy. 111bl.; R90-00. [R50-00]
- Jones, Douglas M The Mantra of Jabez: A Christian Parody. 60bl.;
R80-00 [R40-00]
- Lee, FN Daily Family Worship: Household Devotions each morning and
evening as a chief means of church revival. 444bl.; R75-00. [R40-00]
- _______ John's Revelation Unveiled. 313bl.; R55-00. [R30-00]
- Provan, Charles D. The Church Is Israel Now. 74bl.; R70-00. [R30-00]
- ______________ (red.) Gordon H. Clark: Personal Recollections.
184bl.; R70-00. [R30-00]
- Wilson, Nathan D. Right Behind: A Christian Parody of Last Days Goofiness. 110bl.; R9000. [R40-00]
GORDON CLARK boeke
- Behaviorism and Christianity. 106bl.; R70-00. [R40-00]
- The Bible Doctrine of Man. 126bl.; R80-00. [R50-00]
- A Christian View of Men and Things. 251bl.; R175-00. [R120-00]
- Faith and Saving Faith. 147bl.; R80-00. [R50-00]
- God and Evil: The Problem Solved. 78bl.; R60-00 [hierdie boekie is
hoofstuk 5 van Clark se boek: Religion, Reason and Revelation]. [R40-00]
- God's Hammer: The Bible and its Critics. 232bl.; R130-00. [R100-00]
- Historiography: Secular and Religious. 379bl.; R130-00. [R100-00]
- The Holy Spirit. 147bl.; R110-00. [R70-00]
- The Incarnation. 110bl.; R110-00. [R70-00]
- An Introduction to Christian Philosophy. 152bl.; R110-00. [R70-00]
- Karl Barth's Theological Method. 293bl.; R195-00. [R120-00]
- Logical Criticisms of Textual Criticism. 70bl.; R40-00. [R20-00]
- Language and Theology. 181bl.; R115-00. [R70-00]
- Logic. 158bl.; R130-00. [R90-00]
- The Philosophy of Science and Belief in God. 142bl.; R110-00. [R80-00]
- Predestination. 215bl.; R130-00. [R90-00]
- Religion, Reason and Revelation. 281bl.; R130-00. [R80-00]
- Sanctification. 126bl.; R110-00. [R80-00]
- The Trinity. 173bl.; R110-00. [R80-00]
- Thales to Dewey: A History of Philosophy. 450bl.; R260-00. [R180-00]
- Three Types of Religious Philosophy. 170bl.; R80-00. [R40-00]
- What do Presbyterians Believe?: The Westminster Confession Today and
Yesterday. 284bl.; R130-00. [R90-00]
RJ RUSHDOONY boeke
- Commentary on Romans and Galatians. 446bl.; R220-00. [R150-00]
- By What Standard: Studies in the Philosophy of Cornelius van Til.
212bl.; R140-00. [R90-00]
- Christianity and the State. 192bl.; R140-00. [R100-00]
- A Christian Survey of World History: 12 kassette plus handleiding
177bl.; R700-00. [R500-00]
- The One and the Many: Studies in the Philosophy of Order and Ultimacy.
375bl.; R130-00. [R90-00]
- Systematic Theology. 2 volumes, 1301bl.; R550-00. [R350-00]

195

196

Posgeld: 10% van totaal. Sien posadres besonderhede hierbo.

