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Prof WD Jonker 
Op die breuklyn 

Daar kom tye in die geskiedenis dat 'n mens die gevoel kry dat jy jou 
op die breuklyn tussen twee tydperke bevind. Dit is asof jy skielik 
rondom jou soveel tekens van verandering opmerk, dat die oortuiging 
by jou ryp dat ons besig is om êrens 'n erenslvn oor te steek na 'n 
toekoms wat nog onseker is, maar wat in baie opsigte anders sal wees 
as ons verlfde, selfs in so 'p mate dat van 'n sekerc breuk tussen die 
t_ve sprake kan wees. Daar is wel kontinuïteit, maar die diskontinuiteit 
is so gfnnt dat dit duidelik is dat ons nooit weer sal kan terugkeer np 
die tvdperk wat verby is nie. Ons word voortgedryf, 'n nuwe toekoms 
in, en ons word geroep om aan onsself rekenskap te gee van hierdie 
oorgang wat ons besig is om mee te maak. 

'n Mens sou verskillende voorbeelde uit die geskiedenis kon aanhaal 
waar kerk en teologie in ander lande hierdie soort ervaring gehad het. 
Dit het meestal gepaard gegaan met dramatiese ontwikkelinge op 
politieke en maatskaplike terrein. Om maar by ons eie eeu te bly, kan 
ons hier dink aan die teologiese klimaat ná die Eerste Wêreldoorlog, 
toe daar op verskillende plekke in die Weste 'n besef bestaan het dat 
die ou wêreld ineengestort het en daar 'n nuwe situasie ontstaan het 
waarin ook kerk en teologie voor radikale nuwe uitdagings gestel is. 
Die bekendste voorbeeld van so 'n besef is miskien die dialektiese 
teologie wat in die twintigerjare hierdie bewussyn verwoord het in die 
tydskrif Zwischen den Zeiten. Die teoloë uit hierdie kring was daarvan 
oortuig dat 'n era verbygegaan het, maar dat hulle nog in die lugleegte 
lewe tussen die oue wat verby is en die nuwe wat sou kom. En dit het 
hulle gedryf tot 'n grondige herbesinning oor wat die Woord van God 
en die boodskap van die kerk in die nuwe situasie vir hulle sou moet 
beteken. 

lets dergeliks sien ons ook weer ná die Tweede Wêreldoorlog 
gebeur. Die vernietiging van die wapenstryd, die verbystering oor die 
feit dat só 'n oorlog moontlik was in die beskaafde Weste, die 
ontsetting oor die afgronde van die menslike gees wat in die optrede 
en die eksesse van die Derde Ryk skielik voor die mensheid oop-
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gegaan het, het Europa en die Weste min of meer lamgeslaan. Niks 
sou ooit meer dieselfde wees nie. Die hele geestesontwikkeling van die 
Weste sedert die einde van die oorlog staan in die ban van hierdie 
apokaliptiese gebeurtenisse. En die wyse waarop kerk en teologie 
daa rop gereageer het, reflekteer die oortuiging dat daar 'n grens 
oorgesteek is waaragter nooit meer teruggegaan kan word nie. 

Aan hierdie gevoel is in die loop van die tyd nog ekstra dimensies 
verleen deur die klaarblykl ike voor t sk ryd ing van die on tke r -
steningsproses in die Weste, die opkoms van die Derde Wêreld na die 
beëindiging van die tydperk van die kolonialisme, die groeiende 
invloed van wysgerige gedagtes wat vroeër deur kerk en teologie op 'n 
afstand gehou is, en die ontstaan van 'n aantal genitief-teologieë wat 
niks minder op die oog het nie, as 'n radikale omgooi van die roer van 
die skip van die Christelike kerk om in 'n ander koers te vaar. 

'n Mens kan jou nie losmaak nie van die idee dat die Christendom 
self, die hele universele kerk, tans op 'n breuklyn staan, en dat daar 
teen wil en dank in 'n nuwe fase inbeweeg word, waar alles daarvan 
sal a fhang wat vir die Chris tendom die koersbepalende waarheid 
gaan wees. Dat Christus self sy kerk in stand sal hou teen alle aanslae 
van die Bose in, daaraan mag ons in die geloof vashou. Maar dit sluit 
nie uit dat daar in die loop van die geskiedenis kritieke momente kan 
voorkom wanneer daar nuwe beslissings moet val wat van ingrypende 
betekenis vir die toekoms van die kerk kan wees nie. Nie alle veran-
deringe in kerk en teologie is altyd 'n verbetering nie. Gelukkig is alle 
verandering ook nie per definisie 'n vorm van afval nie. Die eroot 
uitdaging waarvoor die kerk in elke geval staan wanneer 'n breuklyn 
oorgesteek word, is om vas te hou aan die Woord van God wat jiie 
enigste riglvn is vir 'n suiwer koers. Die groot vraag wat aan die 
huidige teologiese ontwikkelinge in die wêreldkerk gestel moet word, 
is of dit genoegsaam onder die tug van die Woord van God is. 

Ons eie situasie 
Wanneer die Kweekskool in 1984 sy honderd vyf en twintigste bestaans-
jaar vier, gebeur dit ook in 'n situasie waarin ons nie anders kan as 
om die gevoel te hê dat ook die Ned Geref Kerk, waarvan ons die 
oudste teologiese opleidingsentrum is, by 'n bepaalde breuklyn staan 
nie. Uiteraard is die breuklyn in ons geval van 'n ander aard as die 
waarvan ons hierbo in verband met die wêreldkerk gepraat het. In 
ons geval is daar nie sprake van vernietigende katastrofes wat oor ons 
heengegaan het soos in die oorloë wat in Europa gewoed het nie. Die 
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oorgang is in ons geval ook van 'n beperkter aard en dit vind plaas op 
'n kleiner skaal. Dit is in intensiteit nie vergelykbaar met die twee 
groot oorgange wat kerk en teologie in die Weste in ons eeu beleef het 
nie. En tog is dit waar dat die breuklyn waarby ons staan, nie sonder 
verband is met die katastrofale gebeurtenisse wat die Weste in ons eeu 
beleef het nie, en dat dit, wat ons betref, in meer as een opsig tog ook 
'n traumatiese karakter dra, al is dit dan ook van 'n veel geringer 
omvang. 

In die afgelope vyf en twintig jaar het daar dinge gebeur wat vir die 
kerk en teologie in ons land van ingrypende betekenis is. Dit is 
onmoontl ik om te dink dat ons kan voortleef asof daar geen rimpeling 
op die water is, en asof ons nie in 'n proses van oorgang betrokke is, 
waarop ons teen wil en dank sal moet reageer, en waaroor ons moet 
probeer om vir onsself tot helderheid te kom nie. Ons kan ons nie 
losmaak van die wêreld waarin ons leef nie, en ons kan ons nie isoleer 
van die wêreldkerk waarvan ons 'n deel is nie. Ons is betrokke in 'n 
ggskiedenis waarin ons gekonfronteer word deur nuwe situasies waar-
aan ons ons nie kan onttrek nie. Ons word gedwing om keuses te 
maak en beslissings te neem wat op die ry af meebring dat ons van 'n 
bepaalde soort verlede en 'n bepaalde stand van sake afskeid neem 
om 'n nuwe toekoms te betree. Die vraag is nie of ons op 'n breuklyn 
V£lkeer nie, ^anxdi l jaaaiLyas . Die vraag is nog net watter rigting ons 
vir die toekoms gaan inslaan. 

Miskien moet ons hier maar begin om aan onsself rekenskap te gee 
van enkele van die vernaamste dinge wat teologies en kerklik met ons 
gebeur het sedert 1959 (die da tum van die eeufees van die Kweekskool 
'n kwarteeu gelede). Dit kan ons help om die keuses waarvoor ons 
vandag staan, duideliker te omlyn. 

Die Gereformeerde Kerken het verander 
Die eerste waarop ons moet let, is dat daar in hierdie kwarteeu 'n 
groot verandering in ons verhouding tot die Gereformeerde Kerken 
in Nederland ingetree het, iets wat saamhang met die veranderinge 
wat daar in die Geref Kerken self plaasgevind het. In die verlede het 
ons swaar op die teologie vanuit hierdie kerke gesteun, altans dan, 
vanaf die twintigerjare van ons eeu. Toe het die invloed van Kuyper 
en Bavinck, of om dit meer algemeen te stel, die teologie van die Vrije 
Universiteit te Amsterdam en die Theologische Hogeschool te Kam-
pen, sterk ingang gevind in die Kweekskool en van daar uit in die hele 
Ned Geref Kerk. Wat by Kok in Kampen gepubliseer is, het ons 
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sonder veel kritiese vrae as goeie gereformeerde teologie aanvaar. In 
die jare vyftig was ons miskien selfs in 'n groot mate eensydig georiën-
teer aan die denke vanuit hierdie kringe. Daar was 'n stadium waarin 
die grootste persentasie van alle teologiese dosente wat by die oplei-
ding van predikante van die Ned Geref Kerk betrokke was, alumni 
van die Vrije Universiteit was. Dit spreek vanself dat die meeste 
voorgeskrewe werke en die inhoud van die teologie wat gedoseer is, 
die band met die Geref Kerken in Nederland baie innig gemaak het. 

In hierdie stand van sake het daar egter 'n dramatiese verandering 
gekom. Sedert die sestigerjare word dit duidelik dat daar binne die 
Geref Kerken in Nederland self 'n ernstige krisis ingetree het. 'n 
Veranderde klimaat laat hom binne die kerke geld. Nuwe teologiese 
rigtings word ingeslaan. Die isolement van die Geref Kerken in hulle 
standpunte ten opsigte van die moderne Bybelwetenskap en die onver-
korte handhawing van die historiese belydenisskrifte word deurbreek. 
Allerlei invloede laat hulle in hierdie kerke geld. Teologiese stand-
punte word ingeneem wat by ander gereformeerde kerke in die wêreld, 
en ook by die Ned Geref Kerk, ernstige vrae opwek. Die Geref 
Kerken sluit aan by die Wêreldraad van Kerke en bied vir die gevoel 
van buitestaanders steeds minder weerstand teen horisontalistiese 
tendense en kom sosiaal-eties tot beslissings wat selfs skerp reaksies 
van ander gereformeerdes uitlok. Daarby het die teologiese produktiwi-
teit van die teoloë van die Geref Kerken sterk afgeneem. Oor die 
algemeen is die stroom van publikasies uit die kringe van die Geref 
Kerken op die gebied van ernstige teologie aanmerklik kleiner as in 
die verlede. Handboeke vir teologiese opleiding kom byna nie meer 
uit hulle kring voort nie. Die invloed wat vroe'ér deur professore van 
die Vrije Universiteit en die Theologische Hogeschool te Kampen op 
studente van die Ned Geref Kerk uitgeoefen is, het verdwyn. Die 
eertydse vertroue het plek gemaak vir wantroue. Dit beteken dat 'n 
bron waaruit die Ned Geref Kerk in die verlede teologies gevoed is, 
meteens weggeval het en dat 'n leemte en 'n breuk ontstaan het wat 
ons situasie ingrypend verander het. 

Die breuk tussen die Ned Geref Kerk en die Geref Kerken in 
Nederland het nie nét met hierdie dinge te make nie. Dit het in baie 
hoë mate ook te make met verskille in die teologiese beoordeling van 
politieke opvattinge waarby die Ned Geref Kerk ten nouste betrokke 
is. Maar wat ook al nog verder hieroor gesê kan word, een ding is 
duidelik, en dit is dat ons teologies in die nabye toekoms grootliks 
sonder die hulp en steun van die Geref Kerken in Nederland sal moet 
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klaarkom. Ons kan nie ontken nie dat dit ons teologies in 'n sekere 
vakuum gebring het, waaruit die Ned Geref Kerk sy eie weg verder sal 
moet vind. Die tyd is verby dat teologiese probleme vir ons min of 
meer gesaghebbend deur behoudende teoloë van die Geref Kerken 
opgelos kon word. Daar was 'n tyd dat teologiese publikasies in ons 
land nog die karakter kon dra van 'n Afr ikaanse weergawe van wat 
die een of ander vertroude Nederlandse teoloog geskryf het. Die klas-
diktaat van meer as een hoogleraar was weinig meer as 'n opsomming 
van die s tandaardwerke uit Nederland, aangebied met die stellige 
oortuiging dat daarmee die laaste woord min of meer gespreek is. 
Maar dié tyd is onherroeplik verby. Ons word uit die nes geskop en 
sal voortaan met eie vlerke moet vlieg. En dit op sigself beteken vir 
ons al 'n breuk met die verlede, waarvan die voile implikasies nog eers 
in die toekoms sigbaar sal word. 

Die hele wêreld het anders geword 
Dit is egter nie maar net die Geref Kerken in Nederland wat anders 
geword het nie: Die hele wêreld het anders geword. In 1959 was daar 
al allerlei donker wolke in die lug en ons het die dreuning van die 
onweer gehoor. Maar die "winde van verandering" het tog eintlik eers 
sedert 1960 oor ons kontinent begin waai en in die volgende dekade 
sou oor die hele wêreld heen veranderinge intree wat die kerke 
ingrypend beïnvloed het. Nie almal is op presies dieselfde wyse as die 
Geref Kerken in Nederland daardeur geraak nie. Sommige is minder 
en ander is meer geaffekteer. Geen kerk kon hom egter totaal aan 
hierdie globale veranderinge onttrek nie, behalwe as hy uit reaksie 
heeltemal lewensvreemd wou wees. 

Ons moet on thou dat 1959 'n jaar vóór Cottesloe was. Die Kaapse 
en Transvaalse Kerke was nog lid van die WRK. Die veroordeling 
van die s tandpunte van die N G K was in die stadium reeds daar , maar 
nog in 'n redelik gematigde toon. Die leiding in die WRK self was nog 
in die hande van manne wat teologies redelik tradisioneel in hulle 
denke was. Die groot breuk het eers in die jare sestig gekom. Teologies 
gesproke breek dan die einde aan van die dominasie van die dialektiese 
teologie in die Westerse wêreld, wat eers in die gestalte van die 
teologie van Barth en later in die van Bultmann die geeste geboei het. 
Na 'n kort tussenspel gelewer deur die " G o d is dood"-teologie en 'n 
kortstondige flirtasie tussen teologie en taalfilosofie, breek die golf 
van die politieke teologie random die helfte van die sestigerjare oor 
die wêreldkerk heen. 1966 word 'n waterskeidingsjaar vir die WRK 
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met die konferensie oor Kerk en Samelewing in Geneve, en teen 1968, 
wat nie net die jaar van die studenteopstande was nie, maar ook die 
jaar van Uppsala en die oorname van 'n nuwe generasie by die WRK, 
is die bakens vir die volgende tyd afgesteek. In die begin van die 
sewentigerjare word die bekende Program to combat racism deur die 
WRK geloods. Suid-Afrika kom kerklik en teologies in 'n posisie van 
isolasie te staan. Interne stemme van verset teen die nuwe rigting van 
die WRK begin na verloop van enkele jare verflou. Ander ekumeniese 
liggame, soos die Lutherse Wêreldbond en die Wêreldbond van Gerefor-
meerde Kerke word ook steeds meer gedwing om standpunt in te 
neem oor die punte wat van die kant van politieke vraagstukke op 
hulle tafel gelê word. Selfs die Gereformeerde Ekumeniese Sinode 
kan hom nie daarvan losmaak nie. Daar het net eenvoudig sedert die 
sestigerjare 'n bepaalde konsensus oor dinge soos rassisme, koloni-
alisme, diskriminasie, skending van menseregte en dergelike meer in 
die kerk en die wêreld tot stand gekom, waaragter nooit meer terug-
gekeer kan word nie. En Suid-Afrika en die Afrikaanse taal het die 
bedenklike eer dat ons 'n begrip gelewer het wat oor die hele wêreld 
heen bekend geword het as inbegrip van alles wat in hierdie opsig 
verwerplik is: die begrip "apartheid". 

In hierdie hele proses bevind die Ned Geref Kerk hom meteens in 
'n totaal ander posisie as wat nog in 1959 die geval was. Die hele 
wêreld het anders geword en stel die Ned Geref Kerk in 'n staat van 
beskuldiging wat nie meer geignoreer kan word nie. Die allerskerpste 
wat van die kant van die ekumeniese Christenheid teenoor 'n kerk 
uitgespreek kan word, is teenoor die Ned Geref Kerk uitgespreek: Die 
woord "kettery" het geval. Of ons nou kan verstaan waarom dit aan 
ons adres gerig word, en of ons dit nié kan verstaan nie, die feit 
daarvan kan nie ongedaan gemaak word nie. En hierdie feit bring ons 
teen wil en dank op 'n breuklyn: Ons sal nooit weer dieselfde kan 
wees nie, want daar gaan oor ons 'n oordeel heen met betrekking 
waartoe ons voor God en mens rekenskap verskuldig is. Ons is die 
"broeder" van Matteus 18 aan wie gesê word dat hy gesondig het. 
Twee en drie is al saamgeneem om die boodskap aan ons oor te dra, 
sodat in die mond van soveel getuies elke woord kan vasstaan. Dit 
stel ons voor 'n geweldige beslissing. Het ons alleen gelyk? Of moet 
ons ons bekeer? Die beslissing wat ons hieroor moet neem, stel ons op 
die breuklyn. Na watter kant ons ook besluit, ons sal nooit weer 
dieselfde wees nie. 
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Nader aan huis 
Dit is egter nie net die wêreldkerk wat ons konfronteer met die vraag 
of ons teologies en kerklik op die regte weg is nie. Dit gebeur - en dit 
is vir ons die pynlikste - baie nader aan huis, en wel van die kant van 
die kerke van die Ned Geref familie wat uit die sendingwerk voort-
gekom het. 

In 1959 was dit op hierdie terrein in 'n groot mate nog rustig. Toe 
was die proses van groter selfstandigwording by die "jonger kerke" 
nog in 'n vroeë stadium. Dit was eers in die sestigerjare dat hierdie 
proses hom ten voile sou voltrek, en dit het nog tot die sewentigerjare 
geduur voordat die jonger kerke hulle kritiek begin uitspreek het en 
steeds skerper aangedring het op 'n sigbaarmaking van die eenheid 
van die kerk. Die jongste geskiedenis is bekend, veral wat die uitsprake 
van die N G Sendingkerk betref. Eers in 1978 is apartheid deur die 
sinode van hierdie kerk as sonde veroordeel en is 'n dringende oproep 
aan die adres van die Ned Geref Kerk gerig. In 1982 is veel sterker 
woorde gebruik. Die Ned Geref Kerk is naamlik van afgodery en 
kettery beskuldig, van die aanhang van 'n sekulêre evangelie van 
apartheid, en 'n staat van belydenis is afgekondig. Die konsep-
belydenis van Belhar het intussen internasionale aandag en instem-
ming gevind, en lê ook wat die Ned Geref Kerk betref, op die tafel om 
beoordeel te word. Die spanning tussen hierdie twee kerke was nog 
nooit so groot as op die oomblik nie. 

Terwyl almal bid dat die vrede weer herstel sal word, weet ons tog 
dat dit nie sal kan gebeur nie, sonder dat die Ned Geref Kerk op 
bepaalde punte duideliker as in die verlede s tandpunte sal moet 
inneem, wat in sekere sin 'n waterskeiding sal beteken. Ook hierin 
staan die Ned Geref Kerk op 'n breuklyn. As hy volhard by wat hy tot 
dusver gesê het en niks het om daarvan af te doen of daaraan toe te 
voeg nie, lyk 'n breuk onafwendbaar . En wat gebeur met die N G 
Sendingkerk, sal waarskynlik op die duur ook gebeur met die ander 
twee jonger kerke uit die Ned Geref familie. As die Ned Geref Kerk 
egter nuwe standpunte inneem of oues duideliker herformuleer om 
tot versoening met die jonger kerke te kom, sal dit op sigself ook 'n 
oorgang beteken wat in 1959 nog nie voorsien kon word nie. Daar sal 
in ons tyd beslissings val wat sal meebring dat ons nooit weer dieselfde 
sal kan wees nie. 

Die Afrikaner het verander 
Dit is egter nodig om ook op 'n ander terrein van groeiende veran-
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deringe kennis te neem. Die Afrikanervolk self is tans besig om te 
verander. Deur die invloed van verskeie faktore is die Afrikanervolk 
in die verlede in groot mate saamgebind rondom die drie Afrikaanse 
kerke en die soort geloofsoortuigings wat in hierdie kerke geleef het. 
Oor die algemeen was Afrikaners behoudend, godsdienstig, tradisie-
vas en in groot mate ge'isoleer van die veranderinge wat gedurende die 
twintigste eeu in die denke en moraal van die Westerse wêreld voor-
gekom het. In meer as een opsig het ons isolasie aan die suidpunt van 
Afrika daartoe bygedra dat baie van die kulturele woelinge van 
Europa en Amerika nie so direk by ons ingang gevind het nie. 

Ook daardie tyd is nou egter besig om vinnig verby te gaan. Die 
wêreld het klein geword. Met die moderne kommunikasiemiddele 
bestaan iets soos isolasie eintlik nie meer nie. Wie sal ooit kan bereken 
watter veranderinge in ons kultuur aangebring is deur die vloedgolf 
Amerikanismes wat oor ons heenspoel met die rolprent en die beeld-
radio, die tydskrifartikels en die algemene kommersialisme wat 'n 
deel van ons daaglikse lewe geword het? 'n Mens moet maar 'n keer 
die moeite doen om rustig na Afrikaanse ontspanningslektuur te kyk 
en dit te vergelyk met dié van vyf en twintig jaar gelede, om te sien 
wat in hierdie tyd met ons gebeur het. Die waardes wat daarin sigbaar 
word, gepropageer word, ten toon gestel word, is ander waardes as 
dié van 'n kwarteeu gelede. Ons is nie meer in isolasie nie. Die soort 
tydskrif wat vandag in Afrikaans versprei word, kan 'n mens net so 
ook in ander Westerse lande koop. 

Maar die beste termometer vir die soort klimaat wat in 'n volks-
gemeenskap lewe, bly tog maar sy kuns. Die kunstenaar staan dikwels 
op die voorpunt van die geestelike veranderinge wat in 'n volk se 
selfbewussyn plaasvind. As ons let op die soort kuns wat in die 
jongste tyd in ons land op die voorgrond gekom het, spesifiek in die 
letterkunde, moet dit vir ons duidelik wees dat groot veranderinge 
hulle in die gees van die Afrikaner-intellektueel voltrek. Dit is net nie 
meer moontlik om te ontken dat die Afrikaner in 'n bepaalde sin sy 
eie Aufklarung beleef nie, met alles wat dit insluit. Die wysgerige 
veronderstellings wat in baie van ons letterkundige werke grypbaar is, 
is nie meer verskillend van wat ook in Europa beheersend is nie. Die 
Afrikaanse kunstenaar worstel met probleme van die mensheid as 
sodanig, en hy doen dit in ons land dikwels kennelik ook met 'n soort 
skuldgevoel wat saamhang met die feit dat ons nou al so lank as 
gemeenskap voor die forum van die wêreldmening veroordeel staan. 

Die Afrikaner het op baie terreine groot vordering gemaak: weten-
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skaplik, ekonomies, maatskaplik en polities. Materialisme is nie meer 
vreemd aan ons volksinstelling nie. En in hierdie proses het baie 
Afrikaners eintlik deel geword van 'n internasionale kultuurpatroon 
wat 'n ooreenkoms met die van baie lande vertoon. Ons moet verwag 
dat dit op die lange duur effek sal hê op die verhouding van die 
Afr ikaner tot die geloof en tot die kerk. Wie sal wil ontken dat ons 
jeug reeds betrokke is in allerlei veranderinge in die moraal wat in 
1959 nog ondenkbaar was? Onder die oppervlak is daar waarskynlik 
reeds 'n grondverskuiwing besig om plaas te vind. Dit kan net wees 
dat ons binne afsienbare tyd, soos dit ook in Europa en in die hele 
Weste die geval is, sal moet worstel met probleme wat saamhang 
daarmee dat die geloof en die kerk na die rand van die eintlike lewe 
verskuif het en dat die vanselfsprekendheid van die invloed van kerk 
en teologie sigbaar afneem. Die verstedeliking van die Afrikaner is 
reeds 'n feit. Dit sal nog moet blyk of ons daarin kan slaag om 
geslagte wat heeltemal uit die stad afkomstig is, vir die kerk te kan 
behou. 

Ook in hierdie opsig staan ons op 'n breuklyn. Ons moet nie 
verwag dat alles die een of ander tyd weer sal terugkeer na wat dit was 
nie. Die kerk sal in die toekoms waarskynlik met meer skepsis en 'n 
kritieser houding onder ons volk rekening moet hou. Ons sal 'n 
teologie moet beoefen en 'n soort predikant moet oplei wat vir die 
nuwe situasie opgewasse is. En ons weet nog nie presies hoe ons dit 
moet doen nie. 

Politieke veranderinge 
As laaste wil ons ook nog die politieke veranderinge noem wat hulle 
tans in ons land voltrek. Dit is duidelik dat dit met veel innerlike 
worsteling en stryd gepaard gaan. Na 'n periode van meer as drie 
dekades waarin 'n bepaalde politieke pat roon in die land beheersend 
was, is daar 'n algemene gevoel dat die status quo om verandering 
roep. Daa r is geen enkele politieke party wat nie verandering in sy 
vaandel skryf nie, maar die aard van die verandering wat beoog word, 
verskil aansienlik van party tot party. 

Die besef dat dit onmoontl ik is om die groeiende politieke bewus-
wording onder die nie-wit gedeelte van die bevolking van ons land 
binne die heersende stelsel te bevredig, is tans sterker as ooit tevore. 
Die realiteit van 'n groeiende revolusionêre klimaat en toenemende 
politieke polarisasie is so reëel as die dade van sabotasie en terreur 
wat al byna deel geword het van ons daaglikse nuusberiggewing. 'n 
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Gevoel van erns oor die noodsaaklikheid dat daar oplossings gevind 
moet word wat die potensiaal van gewelddadige optredes deur be-
paalde groepe verminder en hopelik selfs sal beëindig, is in die lug. 
Hierdie erns word verhoog deur die gereelde berigte van jong soldate 
wat in die grensoorlog gesneuwel het. Sal Suid-Afrika daarin kan 
slaag om die dreigende moontlikheid van geweld af te weer, 'n 
moontlikheid waarvan staatspresident John Vorster al enkele jare 
gelede gesê het dat dit "te vreeslik is om aan te dink"? 

Dit is binne hierdie klimaat dat die huidige nuwe grondwetlike 
bedeling vir ons land beplan en tot stand gebring is. Ook daarin het 
ons te make met 'n breuklyn waaragter ons nooit weer terug kan keer 
nie. In 1959 kon dit nog onmoontlik voorsien word dat so 'n nuwe 
politieke patroon in ons land gestalte sou kry. Met die verlating van 
die Westminstermodel van parlementêre regering en die verbreding 
van die demokratiese basis van die landsregering om ook nie-wit 
bevolkingsgroepe deel te gee aan die regeermag in die land, tree Suid-
Afrika 'n nuwe fase van sy geskiedenis binne waarvan die voile 
implikasies tans nog onduidelik is. Maar wat wel seker is, is dat daar 
'n bepaalde dinamiek in die politieke ontwikkelinge in ons land 
gekom het wat nie meer grignoreer kan word nie. 

Die Afrikanervolk self beweeg tans deur 'n moeilike fase. Dat die 
politieke eenheid van die Afrikaner na dekades van groot eens-
gesindheid tans weer verbreek is, is 'n smartlike situasie wat nie in die 
koue klere van ons volk gaan sit nie. Maar ook vir die kerk is dit 'n 
moeilike situasie om te hanteer. Die toestand word ook nie ver-
gemaklik deur die feit dat die kerk self nou al so lank onder die 
spervuur verkeer van die beskuldiging dat hy 'n bepaalde politieke 
bestel gesteun en teologies probeer regverdig het nie. Die innige 
verbintenis tussen kerk en volk maak dit vir die Ned Geref Kerk 
uiters moeilik om 'n duidelike standpunt te kan inneem oor sake 
waaroor die volk self verdeel is. Elke beslissing, na welke kant ook, 
word polities beoordeel. Die politieke verskille wat die volk verdeel, 
loop ook deur die kerk. Daarom bevind die kerk hom, wat sy eie 
interne eenheid betref, in 'n delikate situasie. 

En tog staan die kerk ook in hierdie opsig voor 'n breuklyn. Die 
Ned Geref Kerk is te gevoelig vir die gesag van die Woord van God 
en vir die historiese belydenis van die kerk om op die lange duur 
duidelike beslissings te ontwyk wat in ooreenstemming met die al-
gemeen-Christelike oortuigings oor die onderhawige sake is. Die 
tekens is dan ook daar dat die besluite van die Ned Geref Kerk in die 
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afgelope dekade 'n bepaalde tendens vertoon wat dui op 'n on-
omkeerbare proses van konvergering met wat ook in ander be-
houdende kerke oor hierdie sake gedink word, 'n Mens kan hier maar 
net dink aan die besluite oor rassisme as sonde en verskillende sake 
wat betrekking het op die eenheid van die kerk en die gemeenskap 
van die gelowiges. Die Ned Geref Kerk het dit as sy oortuiging 
uitgespreek dat hy nie van ander kerke verskil ten opsigte van morele 
begrippe of die Christelike etiek nie, maar dat dit gaan om verskille in 
die beoordeling van die situasie in Suid-Afrika en die boodskap van 
Gods Woord daaroor f/te.v, volk en nasie..par 66). Die konfrontasie 
met die visie van die Sendingkerk en die huidige ontwikkelinge op die 
politieke terrein kan egter beteken dat die Ned Geref Kerk opnuut die 
vraag sal moet beantwoord of sy beoordeling van die situasie en die 
eise van die Woord van God daarvoor indringend genoeg was. Dit 
kan tot 'n heroorweging van sy standpunte lei wat op sigself gewigtige 
implikasies kan he. Die tekens is daar dat die Ned Geref Kerk hom 
steeds meer sal bevind in die rol van die draer van 'n boodskap van 
versoening tussen strydende groepe, en dat hy in die proses ge-
noodsaak sal wees om posisies in te neem wat aan hom geloof-
waardigheid vir hierdie rol sal skenk. 

Die eis van ons tyd 
In hierdie omstandighede is daar maar een eis wat ons tyd aan die 
teologie in ons land stel, en dit is om duidelike leiding te gee oor wat 
die boodskap van Gods Woord is. Dit plaas 'n geweldige verant-
woordelikheid op die teoloë van hierdie geslag. Baie van die vorige 
geslag teoloë wat hulle tyd na die beste van hulle insig en vermoë 
gedien het, het ons reeds ontval of trek hulle terug van die front-
posisies. Daardeur kom die onus volledig op die skouers van diegene 
wat tans die roeping het om die teologie te beoefen. 

Wat gevra word in ons situasie, is 'n teologie van die Woord wat in 
gehoorsaamheid aan die Skrif en in kontinuïteit met die belydenis van 
die Reformasie die vrae van ons tyd sal opneem en in die lig van die 
Skrif sal hanteer. Dit beteken dat ons 'n teologie nodig het wat die 
moed sal hê om werklik voor die gesag van die Skrif te buig, nie net in 
teorie nie, maar ook in die praktyk van ons denke. 

Dit is moeiliker as wat 'n mens oppervlakkig mag dink. Die feit is 
dat ons ook in hierdie opsig op 'n breuklyn verkeer. Dit is nie vir ons 
moontlik om in die nuwe situasie waarin ons te staan gekom het, die 
pretensie te voer dat ons reeds 'n teologie met tydlose geldigheid het, 
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en dat ons slegs daarop kan terugval nie. Ons kan byvoorbeeld nie 
dink dat, noudat die veranderinge in die Geref Kerken in Nederland 
dit vir ons onmoontlik gemaak het om direkte aansluiting te vind by 
wat tans in daardie kringe gedink word, ons maar net kan bly staan 
by wat Kuyper en Bavinck, Hepp en Geesink, Grosheide en Greij-
danus. Van Gelderen en Aalders nog in die goeie ou tyd gedink en 
geskryf het nie. Met watter groot waardering ons ook al vir die arbeid 
van hierdie teoloë en alle andere wat saam met hulle in diens van 
Gods koninkryk op die akker van die teologie gearbei het, vervul 
moet wees, is dit tog duidelik dat ons in 'n ander tyd leef en dat ons 
self al klaar anders met die teologie besig is as wat hulle was. Ons kan 
hoogstens in kontinuïteit met hulle intensies verder werk, maar dat 
ons tog ook anders met die teologie omgaan en moet omgaan, val nie 
te betwyfel nie. 

As ons ook maar in hierdie opsig dink aan die veranderinge wat 
gedurende die afgelope kwarteeu teologies by ons ingetree het, sal dit 
duidelik wees wat bedoel word. Dié van ons wat reeds meer as 'n 
kwarteeu gelede ons teologiese opleiding ontvang het, kan daarvan 
getuig dat dit destyds 'n ander karakter gedra het as die wat ons 
huidige studente ontvang. As 'n mens hierdie verskil moet tipeer, is 
dit nie so eenvoudig nie. Tog sal 'n mens oor die algemeen kan sê dat 
ons opleiding destyds baie rustiger was, baie meer probleemloos. Of 
laat ons dit liewer anders formuleer: Die probleme waarmee ons te 
make gekry het, was probleme wat binne 'n bepaalde aanvaarde 
teologiese sisteem gegenereer is. Kuyper en Bavinck het in die negen-
tiende eeu in hulle verset teen die liberate teologie teruggegryp op die 
skolastieke dogmatiese denke van die agtiende-eeuse ortodoksie, en 
hoewel hulle elkeen in hulle eie reg briljante teoloë was, en veral 
Bavinck 'n baie sterk Bybelse aksent in sy denke opgeneem het, het 
hulle daarmee tog beweeg binne die sisteemdenke van die gerefor-
meerde skolastiek. Dit beteken dat die probleme waarmee hulle hulle 
besig gehou het, almal binne die reikwydte van hierdie sisteem gefunk-
sioneer het en dus in groot mate 'n soort teoretiese karakter gedra het. 

Solank ons teologiese denke sterk aansluiting by hierdie tipe teologie 
gevind het, het ons binne dieselfde sisteemdenke beweeg. Dit het 
beteken dat ons gewerk het met 'n tipe teologie wat antwoorde gehad 
het op 'n bepaalde tipe probleem, antwoorde wat met 'n bepaalde 
stelligheid gegee en aanvaar kon word. Ons het destyds as studente 
ook wel vrae gestel, maar ons vrae was oor die algemeen teoreties en 
ons het nie veel probleme daarmee ondervind om die antwoorde wat 
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gegee is, as afdoende en altyd-geldig te aanvaar nie. Ons probleme 
was immers ook meestal van 'n baie parogiale aard, binne-kerklik, 
meestal gesentreer rondom die individuele heil en die eie kerklike 
situasie. 

Maar in hierdie opsig het daar tog 'n groot verskil ingetree. Die 
tradisionele sisteemdenke is tans deurbreek en ons kan nie meer 
daarheen terugkeer nie. Mede deur die invloed van Berkouwer en 
Ridderbos het ons ook in ons eie teologiese denke 'n wending gemaak 
na 'n meer Bybelse en 'n minder skolastieke tipe teologie. Die teologie 
het vir ons 'n meer eksistensiële betekenis gekry. Dit het vir ons 'n 
ideaal geword om agter die ortodoksie na die Reformasie terug te vra, 
maar om terselfdertyd na die Skrif te kyk op 'n wyse wat nie gestruk-
tureer word deur dogmatiese antwoorde wat klaar vaslê nie. Ons het 
baie meer bewus geword van die rol wat die hermeneutiek in die 
omgang met die Skrif speel. 

Bowendien is die probleme wat hulle tans aan ons opdring, nie 
maar net probleme wat binne 'n vaste, gegewe sisteem van teologiese 
besinning gegenereer word nie. Die veranderde wêreld het skielik 
bloedwarm praktiese probleme op ons agenda geplaas waaraan ons 
nie kan verbykom nie. Die moderne teologie dwing ons om aan 
onsself rekenskap te gee aangaande vrae wat vroeër net eenvoudig nie 
so gestel is nie. Dit blyk skielik dat, of ons wil of nie, ons teologie hom 
moet bewys in die wyse waarop dit antwoord gee op vrae van 'n 
buite-parogiale aard. Ons kan ons onmoontlik isoleer van die eku-
meniese teologiese gesprek, veral ook omdat ons self meermale deel is 
van die onderwerp van daardie gesprek. Dit alles stel ons voor 
geweldige nuwe uitdagings en dit beteken dat ons nooit meer terug 
kan keer na die rustigheid van 'n sisteemdenke wat aan die probleme 
van die teologie van ons tyd verbygaan nie. 

Die enigste weg 
Ons kan egter nie die uitdaging waarvoor ons staan, tegemoet tree, 
sonder dat ons bepaalde duidelike grondoortuiginge daarop nahou 
nie. Die vernaamste daarvan moet wees dat ons nog meer as tevore 
bereid sal wees om in gehoorsaamheid te buig voor die gesag van die 
tiMigeSknfasdie .Woord van God wat alleen vir ons die lie op OPS 

_pad en die lamp vir ons voet kan wees. Die geskiedenis het bewys dat 
geen teologie wat die gesag van die Skrif bevraagteken of veront-
agsaam het, nog ooit werklik 'n bevrydende woord kon spreek in 'n 
tyd van krisis nie. 
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Hierdie begeerte is makliker uitgespreek as wat dit waargemaak 
kan word. In die diepste sin van die woord is gehoorsaamheid aan die 
Woord van God iets wat aan ons geskenk moet word, net soos die 
regte verstaan van die Skrif nie 'n kwessie van goeie wetenskaplikheid 
of opregtheid van voorneme is nie, maar 'n genadige opening van ons 
oë om te sien wat God ons wil laat sien. Maar hierdie geloofs-
oortuiging het niks met 'n skuldige soort naiwiteit te make, wat 
uiteindelik daarop neerkom dat eie insigte verabsoluteer word, sonder 
die wil om dit te laat toets deur andere wat tog ook die Gees van die 
Here het nie. 

Die soort teologie wat ons op die breuklyn nodig het, het geen 
ruimte vir naiwiteit nie, veral nie vir naiwiteit oor ons eie voorveronder-
stellings nie. Geen teoloog werk sonder bepaalde voorveronderstel-
lings nie. Dit geld van die positivistiese histories-kritiese metode van 
Skrifondersoek, sowel as van die rasionalistiese fundamentalisme en 
net so goed van die huidige genitief-teologieë met hulle bepaalde visie 
op die verhouding tussen teologie en praxis. Wie vandag teologie wil 
beoefen, moet eers vir homself 'n staanplek vind in die struikgewas 
van botsende menings. Daarom is dit noodsaaklik om uiters krities te 
wees teenoor die fundamentele uitgangspunte wat agter die ver-
skillende menings lê, maar om óók krities te wees teenoor ons eie 
vertrekpunte. Ons kan die stryd om die juiste geloofsvertrekpunte vir 
die teologie nie ontwyk nie, want daarin val reeds geweldige beslissings 
met betrekking tot die vraag of die Woord van God werklik gehóór 
kan word. 

Terselfdertyd is daarmee ook gesê dat ons nie in isolasie kan werk 
nie. Niemand van ons sal dink dat die leiding van die Gees van God 
net aan óns gegee is nie. Daar word in die res van die wêreld op baie 
plekke in alle erns teologie beoefen, en dit is nie waar dat alles vals is 
wat elders gedink word nie. Dit is nie moontlik dat ons ons in 'n valse 
konserwatisme kan afsluit teen alles wat elders in die wêreld gedink 
word nie. Dit is ook nie waar dat die waarheid van God net in die 
verlede geken is en dat ons niks kan leer uit wat vandag op teologiese 
terrein aan die gang is nie. Selfs van diegene wat ons om bepaalde 
redes teologies moet afwys, sal ons ook iets kan leer. Openheid vir 
wat ons van ander kan leer, was daar nog altyd binne die Ned Geref 
Kerk. Maar die voorwaarde wat ons daarby moet stel, is dat die laaste 
norm en maatstaf die Woord van God moet bly. 

Die taak wat vir ons op die breuklyn wag, is dus nie maklik nie. 
Ons sal dit versigtig en biddend moet aanpak. Mag dit so wees dat 
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daar oor vyf en twintig jaar gesê sal kan word dat die teologie wat aan 
die Kweekskool op Stellenbosch beoefen is getrag het, al was dit dan 
in swakheid, om aan die Woord van God getrou te bly en die kerk 
met die waarheid te dien. 
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