
 
DIE ESSENSIE VAN GEREFORMEERDHEID 
Op soek na die gereformeerde identiteit 
 
WD Jonker 
 
In die normale gang van sake leef mense en gemeenskappe sonder om bewustelik die vraag na 
hulle eie-aard te vra. Dit is eers in tye van opsigtelike verandering dat die vraag na hulle eie identiteit 
en dié van hulle gemeenskap na vore tree. So is dit klaarblyklik op die oomblik ook met ons as Ned 
Geref Kerk. Daar leef ’n bepaalde onrustigheid by lidmate oor die veranderinge wat hulle in die 
kerklike lewe opmerk, en dit is daarom net begryplik dat een of ander tyd na groter helderheid 
gesoek sal word oor wat ons gereformeerde identiteit eintlik is. Daaroor gaan ons gesprek vandag. 
Omdat die NGK die pretensie voer om ’n gereformeerde kerk te wees, is ek gevra om iets te sê oor 
wat die essensie van gereformeerdheid is. 

1. Profiel van die Gereformeerdes 

1.1 Die heel eerste wat van Gereformeerdes gesê moet word, is dat hulle Christene is, protestante 
Christene, en dat hulle opruimings en spiritualiteit daardeur gestempel word. Binne die 
Protestantisme onderskei ons tussen Gereformeerdes, Hervormers en Dopers. Dat die 
Gereformeerdes veel nader aan die Lutherane sa die Dopers staan dat hulle soos die Lutherane in 
die lyn staan wat vanaf Paulus oor Augustinus na Luther loop, terwyl die Dopers se geestelike 
bloedlyn vanaf die entoesiasme van die Korintiërs oor die Montanisme na Joachim van Fiori en 
sekere Middeleeuse vorme van spiritualisme loop. Wat die basiese standpunte van die Reformasie 
betref, was daar tussen Gereformeerdes en Lutherane geen verskil nie, maar albei groepe het die 
Dopers afgewys, omdat hulle ’n ander geestesinstelling en verhouding tot die Skrif geopenbaar het 
(Jonker: 1983, 47–48). 

1.2 Die Reformasie is gebore uit ’n diepe Godservaring, uit die besef van voor die aangesig van die 
heilige God te staan. Sowel Luther as Calvyn is aangegryp deur die majesteit, heiligheid en 
soewereiniteit van God voor wie die mens as sondaar skuldig is. Daar was by albei ’n diepe besef 
van die radikaliteit van die wil en die wet van God, en dus ook van die oordeel van God waaronder 
die verlore mens verkeer. In die lig van die heiligheid van God word die radikale aard van die 
menslike sonde en verdorwenheid eers werklik sigbaar. Agter die optrede van albei Reformatore sit 
’n persoonlike bekering tot die lewende God en die begeerte om Hom te ken en voor sy aangesig te 
wandel – ook al het dit by Luther met veel meer patos as by Calvyn gepaard gegaan (Bakker: 
Coram Deo, 1956). Maar Calvyn se leuse was nie verniet: Cor meum velut mactatum Domino in 
sacraficio offerro nie. Dat God as God erken en geëer moet word en dat alle eer en heerlikheid aan 
Hom gegee moet word, was die uitgangspunt van die hele reformatoriese beweging. Die uitspraak: 
soli Deo gloria het selfs tipies van die gereformeerde sektor van die Reformasie geword. Juis 
teenoor die opkomende humanisme van Erasmus en andere skryf Luther in dié tyd sy Von der 
Freiheit eines Christenmenschen, waarin hy duidelik maak hoe totaal onvry en reddeloos gebonde 
die sondaar in sy verdorwenheid is, sodat hy alleen uit genade gered kan word. Calvyn het hierdie 
insigte met Luther gedeel en dit aan die Gereformeerdes as blywende erfenis meegegee. 

1.3 Die hart van die reformasie was die boodskap van Gods vrye genade in Christus Jesus wat in 
sy uitverkiesende liefde gefundeer is. Na eeue van verduistering van die evangelie in ’n klimaat van 
wettisisme, moralisme en werkgeregtigheid, het die boodskap van Gods verrassende liefde vir 
sondaars weer deurgebreek. Dit was ’n geweldige bevryding. Die vrolike ontdekking van Gods 
verrassende ontferming het die moralistiese religiositeit van die Rooms Katolieke Kerk vervang. Die 
boodskap van Gods vrye genade vir goddelose mense was ’n appèl aan die adres van alle sondaars 
en verlorenes om in die geloof na Jesus te vlug en om, vrygespreek van die skuld en die vloek van 
die sonde, in dankbare wederliefde onder leiding van die Gees in gehoorsaamheid aan Gods Woord 
te lewe. In allerlei terme word hierdie nuwe insigte in die enigste weg tot die heil verwoord. 
Lutherane en Gereformeerdes was dit met mekaar daaroor eens dat die heil alleen solo Christo, solo 
Verbo, sola gratia en solafide ontvang kan word. 

1.4 Hoewel Lutherane en Gereformeerdes gesamentlik in die nuut ontdekte insig in die evangelie 
gedeel het, het dit gaandeweg tog duidelik geword dat daar ’n verskil van aksent tussen hulle was. 
Dit bestaan daarin dat die Gereformeerdes enersyds baie radikaler as die Lutherane oor die genade-
karakter van die heil as wye geskenk van God gedink het, en dat hulle andersyds ook baie 



 
positiewer as die Lutherane oor die betekenis van die wet van God en die heiliging gedink het. Die 
Lutherane was huiwerig om die volle konsekwensies van die verkiesingsboodskap te aanvaar, 
omdat hulle gevrees het dat dit moontlik na fatalisme kon lei, en om hulle positiewe siening van die 
wet te aanvaar, uit vrees dat dit moontlik tot wettisisme en moralisme kon lei. Maar die 
Gereformeerdes het volgehou dat die Skrif in sy geheel as Ou en Nuwe Testament, as wet en 
evangelie konsekwent as normatief vir leer en lewe aanvaar moet word. Dit het daartoe gelei dat 
hulle oor sake soos verkiesing en verbond harder leerstellige neute as die Lutherane moes kraak, en 
die wet as norm kon aanvaar vir die persoonlike en die burgerlike lewe. 

1.5 As ons in die lig van hierdie posisie-bepaling vra wat as die essensie van gereformeerdheid 
gesien moet word, kan ons nie anders nie, as om te sê dat dit bestaan in die erns waarmee daarna 
gestrewe word om tot eer van God die volheid van die heilswaarheid soos dit in die ganse Skrif as 
wet en evangelie vir die verbondsvolk van God geopenbaar is, te ken en daaruit te lewe. Dit vorm 
die etos van die gereformeerde flank van die Reformasie. Daarom het hulle (i) die soewereiniteit van 
God, (ii) die gesag van die Bybel as die Woord van God, (iii) die redding uit Gods vrye guns alleen, 
(iv) die verbond en (v) die wet as Gods blywende wil so konsekwent moontlik probeer handhaaf en 
die betekenis daarvan so konsekwent as moontlik deurdink. 

1.6 Die vraag wat direk opkom, is wat van hierdie intensies van die Gereformeerdes in die 
geskiedenis geword het. Kon hulle daarin slaag om ’n kerklike gemeenskap te vorm wat aan hulle 
visie op die ware aard van Christenskap en kerk-wees getrou gebly het? Die geskiedenis het getoon 
dat dit ongelukkig nie altyd die geval was nie. Hulle strewe om aan die volheid van die boodskap van 
die Skrif getrou te bly, het meegebring dat hulle meer as enige ander konfessionele groep moes 
worstel met verdeeldheid en stryd. In ’n proses van aksie en reaksie het dit telkens geblyk dat hulle 
goeie intensies slegs gebrekkig gerealiseer is en dikwels stryd en misverstand opgeroep het. Die 
essensie van gereformeerdheid is nêrens ten volle in die praktyk gerealiseer nie. Dit het ’n ideaal 
gebly, ’n inspirerende etos, wat ook vir ons geldig is en ons daartoe uitdaag om te word wat ons 
belydenis van ons vra. Om dit beter te verstaan, moet ons kortliks op die genoemde hoofelemente 
van die gereformeerde omgang met die Skrifwaarheid ingaan. 

2. Die sentraliteit van die Woord van God 

2.1 Gereformeerdes gaan daarvan uit dat die Woord van God ’n sentrale plek in die kerklike lewe 
moet inneem. Dit geld in die eerste plek van die Skrif as die Woord van God, maar ook van prediking 
en pastoraat, sowel as van die omgang met die Skrif in die huislike en persoonlike lewe. Die 
Reformasie het die Woord van God herontdek, wat as belofte en eis, as evangelie en wet in die 
wêreld uitgaan en waardeur Christus, soos HK Sondag 54 bely, in die krag van die Gees sy 
gemeente vergader. Gereformeerdes het altyd geglo: Praedicatio verbi Dei est verbum Dei – die 
prediking van die Woord van God is die Woord van God. Histories gesproke was dit die groot punt 
van verskil tussen die Reformasie aan die een kant en Rome en die Anabaptisme aan die ander 
kant – dat die Reformasie die Skrif en die Woordverkondiging as van fundamentele betekenis vir die 
kerk beskou het (Rossouw: 1963,140v). Vir Gereformeerdes is die kerk creatura Verbi, skepping van 
die Woord, en hulle het van die kerk graag gepraat as die von Gottes Wort reformierte Kirche. Die 
klem op die Woord bring die soberheid van die gereformeerde erediens mee. Aanvanklik het Zwingli 
selfs alle gemeentesang uit die erediens weggelaat. Met sy eksklusiewe gebruik van berymde 
Psalms in die erediens wou Calvyn sigbaar maak dat ook die gemeentesang skriftuurlik moet wees. 
Die geskiedenis bewys dat waar die sentrale posisie van die Woord in reformatoriese kerke verdring 
is deur ’n liturgiese orde, soos by die Anglikane, die prediking verskrompel het tot ’n stigtelike woord 
van ondergeskikte betekenis. Dit geld vandag nog steeds, soos Leith met klem betoog het, dat waar 
die gepreekte Woord sy sentrale posisie in die kerklike lewe ontneem word, ’n mens met sekerheid 
kan voorspel dat die gereformeerde karakter van daardie kerk in die gedrang sal kom (Leith: 1981, 
225–228). 

2.2 Die Reformasie het spesifiek ook afwysend gestaan teenoor die agterstelling van die Woord by 
die religieuse ervaring. Dit geld sowel van die soort religieuse ervaring van die Rooms Katolieke as 
van die soort ervaring van die Dopers, wat van oortuiging was dat die uitwendige Woord van minder 
betekenis is as die inwendige lig wat deur die Gees in die hart gewerk word. Karlstadt, Münzer, Jan 
van Leiden, Menno Simons, Sebastiaan Franck en hulle medestanders – het almal die Woord van 
God as iets uitwendigs gesien, as ’n dooie letter, terwyl hulle gesoek het na die direkte inspraak van 
die Gees in die harte of na gesigte en visioene. Ondanks verskille tussen die meer kwiëtistiese en 



 
die meer revolusionêre groepe, gaan dit oral om ’n ervaringsmatige, individualistiese religiositeit wat 
die Skrif, en veral die 0u Testament geringer geag het as die eie ervarings met die Gees. Skeiding 
tussen Gees en Woord kom vir die Reformatore egter neer op skeiding tussen die Gees en Christus 
en degradeer die Woord as heilsmiddel. Deur die klem op die solo Verbo, wil die Reformasie sê dat 
die redding alleen ontvang word wanneer die beloftewoord van God in die geloof omhels word. 
Daarmee wys hulle die Roomse sakramentalisme sowel as die Doperse entoesiasme af. Natuurlik is 
geloof nooit sonder ervaring nie, maar ervaring kan nie die grond van die sekerheid van die heil 
vorm nie. Slegs die beloftewoord wat in die geloof vasgegryp word, kan dit wees (Balke: 1977). 

3. Die verlossing uit genade alleen 

3.1 Vir die gereformeerde Reformasie is dit deurslaggewend dat die heil ’n vrye genadegeskenk van 
God is wat deur die geloof alleen ontvang moet word. Die Godservaring wat ten grondslag van die 
Reformasie gelê het, verskil daarin van die algemeen-menslike religiositeit, dat dit nie oproep tot 
religieuse aktiwiteit nie, maar tot ’n gelowige rus in die volkome verlossing wat Christus eens en vir 
altyd volmaak bewerk het. Die heil word verstaan as ’n werklikheid in Christus waarvan die 
subjektiewe verwerkliking deur die Heilige Gees in die lewe van die sondaar langs die weg van die 
geloof alleen geskied. Dit staan lynreg teenoor die Katolieke kultiese spiritualiteit, maar ook teenoor 
die Doperse entoesiasme. In albei gevalle gaan dit om religiositeit waarin die mens se religieuse 
dade en ervaring as integrale element in die ontvangs van die heil word. As algemeen-menslike 
verskynsel is religie as sodanig nog nie gelyk te stel met die ware geloof in Christus nie. Volgens 
Barth kan dit ’n vorm van ongeloof en vlug voor God wees (KD 1/2, 305v) wat haaks staan op die 
belydenis dat die heil enkel uit genade ontvang word. Die Katolieke en die Dopers het in semi-
pelagianisme bly steek. Dit geld ook van die latere Pentekostalisme en Charismatiese Beweging as 
erfgename van die Arminianisme en Metodisme. Daarom misken hulle die belydenis van die sola 
gratia, wat blyk uit hulle houding teenoor die verkiesing. Die Gereformeerdes het daarenteen op 
voetspoor van Augustinus die sola gratia selfs helderder as die Lutherane bely. Die belydenis van 
die totale bedorwenheid van die menslike natuur, die vrye en onweerstandelike karakter van Gods 
genade en die volharding van die heiliges, behoort tot die essensie van die gereformeerde insig in 
die Skrif. Daarvan het Dordt (1618–1619) duidelik getuienis afgelê (Jonker: 1983). 

3.2 Die vroomheid van die Gereformeerdes hang juis ten nouste saam met hulle konsekwente 
belydenis van die sola gratia soos dit in die leer van die uitverkiesing uitdrukking vind. Die kultiese 
en die religieuse maak by hulle plek vir die verkondiging van die Woord wat in die geloof vasgegryp 
en gehoorsaam moet word. Calvyn se hele teologie is daarop ingestel (Böttger: 1990). Die diens van 
God in die gemeente lei heen na ’n verborge omgang met Hom in die binnekamer. Dit het ’n 
duidelike gevoels- en ervaringskant. Veral Martin Bucer het baie aandag hieraan gegee. Die werk 
van die Gees in die hart, die gebedsomgang met God en die vreugde in die Here is vir die 
Gereformeerdes van groot belang. Die beste intensies van die Dopers is deur die Gereformeerdes 
opgeneem, maar onder die tug van die Woord gestel, sodat selfs van ’n kritiese verwantskap tussen 
Gereformeerdes en die Dopers gepraat kan word (Balke: 1977, 345). Maar op beslissende punte 
skei hulle weë, omdat die sola gratia vir Gereformeerdes deurslaggewend is. Nie die ervarings en 
belewings nie, maar geloof in die genade in Christus is in finale instansie vir Gereformeerdes 
beslissend.  

4. Die lewe in die verbond 

4.1 Vir die Gereformeerdes is die verbond van wesenlike belang, omdat dit die toonaard van die 
Bybelse heilsbelewing bepaal (vgl Jonker: 1989, 79–101). Dit dank hulle in groot mate aan Zwingli, 
Bullinger en die outeurs van die Heidelbergse Kategismus, Ursinus en Olevianus. Die verbondsleer 
het in Engeland en Skotland ’n hoogbloei belewe, en die Nederlandse teoloog Coccejus het dit selfs 
as grondslag vir sy hele teologie aanvaar. Dit verleen ’n sterk Ou-Testamentiese inslag aan die 
gereformeerde verstaan van die heil. Die Ou Testament word as ’n wesenlike deel van die Bybel 
ernstig opgeneem. Al oordryf Van Ruler as hy die Ou Testament die eintlike Bybel noem, en die 
Nuwe Testament ’n aanhangsel met verklarende aantekeninge daarby (Van Ruler: 1955), is dit waar 
dat die Nuwe Testament sonder die Ou Testament ’n torso is wat misverstaan kan word. Dit het die 
Gereformeerdes goed verstaan. Omdat hulle uit die verbond dink, Sien hulle die volk van God as ’n 
organiese gemeenskap, die volk van God wat uit sy beloftes lewe, en nie as ’n versameling van 
individue nie. Daarom is die kinderdoop vir hulle so belangrik. Die sakramente word as bondseëls en 



 
daarom as egte heilsmiddele verstaan, in teenstelling tot die Dopers wat die sakramente as 
getuienis-handelinge sien. 

4.2 In hierdie verband is dit ook veelseggend dat Gereformeerdes van die begin af ’n groot 
voorliefde vir die Psalms gehad het. Geen ander sektor van die Christenheid het so sterk daarop 
aangedring dat die sang van die gemeente Bybels moet wees en so ’n direkte aansluiting by die 
Psalms gevind nie. Natuurlik word die Psalms in die lig van Christus Nieu-Testamenties gevul. Dit 
gee egter aan die gereformeerde spiritualiteit ’n breed-Bybelse inslag, omdat die Skrif as geheel 
hulle vroomheid stempel. ’n Gereformeerde kerk wat nie meer die Psalms sing nie, het ’n deel van 
sy erfenis versaak. Dit sal op die duur ook die prys daarvoor in die vorm van ŉ verskraling in 
spiritualiteit betaal. Psalms is liedere van die verbondsvolk. Die hele aardse lewe word op Gods heil 
bedink. 

5. Liefde vir die wet 

5.1 Meer as enige ander groepering binne die Christenheid het Gereformeerdes die blywende 
betekenis van die wet van God vir Christene bely (Van Ruler: 1974). Dit is daarom ook nie vreemd 
dat die Tien Gebooie tradisioneel in die erediens gelees is nie. Dit verbind die gemeente met Israel 
en gee die kontoere van die lewe binne die Ryk van God duideliker aan as die samevatting van die 
wet in die dubbel-gebod van die liefde. Vir Calvyn is die wet nie maar net – soos by Luther – ’n 
tugmeester na Christus nie, maar ook die reël vir die wyse waarop die nuwe lewe van die verlostes 
as enkelinge en gemeenskap ingerig moet word (Jonker: 1994, 40–41). Die hele lewe met al sy 
kante en institute word daardeur onder die beslag van Gods wil gebring, soos dit in die Heidelbergse 
Kategismus op ’n paradigmatiese wyse uitgespel word. 

5.2 Ook kry die heiliging by die Gereformeerdes ’n baie groter betekenis by die Lutherane. Dit hang 
ten nouste saam met die wyse waarop die wet verstaan word. Calvyn was baie uitgesproke oor die 
duplex gratia, die dubbele genade van regverdiging én heiliging. Om die beskuldiging van Roomse 
kant te weerlê dat die leer van die redding deur die geloof alleen die heiliging misken, behandel 
Calvyn in sy Institusie selfs die heiliging vóór die regverdiging (Inst 3.3 en 11). Die klem op die 
heiliging bied aan die Gereformeerdes die moontlikheid om uit die hele Bybel te lewe en so die wil 
van God vir die ganse lewe ter sprake te bring. 

5.3 Die Gereformeerdes het dus nie halt gehou by die personele of selfs die gemeenskapsetiek nie, 
maar bewustelik deurgestoot na die politieke etiek. Omdat die hele lewe gesien word as terrein 
waarop die koninkryk van God moet kom, het die Gereformeerdes die twee-rykeleer van die 
Lutherane vervang met die visie van die Ryk van God wat ook vir die aardse lewe betekenis het. 
Noordmans en Van Ruler meen dat daar in die Gereformeerdes se passie vir ’n regverdige politieke 
bestaan ’n aanrakingspunt tussen hulle en die Dopers is, omdat laasgenoemdes die koninkryk van 
God ook in die aardse werklikheid wou realiseer (Noordmans: 1979, 540,464; Van Ruler: 1959,91–
92). Politiek is inderdaad vir Gereformeerdes ’n heilige saak (Van Ruler). Hulle instelling daarteenoor 
is egter anders as dié van die Dopers, omdat hulle nie entoesiasties dink nie, maar die reëls vir die 
politiek ook aan die wet van God wil ontleen. 

6. Skeefgroei 

6.1 Ongelukkig val die dinge in die geskiedenis nie altyd uit soos dit bedoel word nie. Ook die mooi 
ideale van die Reformasie is slegs gedeeltelik verwesenlik. Reeds by Beza, opvolger van Calvyn in 
Genéve, word die aksent verskuif vanaf die lewende Woord van die evangelie na ’n ortodokse leer 
en skolastiek wat steeds meer rasionalisties geword het. In die 17de eeu verdring die geestelike 
verstarring van die Ortodoksie die dankbare en ootmoedige lewe uit die genade. ’n Onkritiese 
verstaan van die verbond lei tot ’n tuglose volkskerk en verwêreldliking. ’n Nomistiese omgang met 
die wet lei tot humorlose wettisisme en gestrengheid. ’n Misvatting oor die idee van die teokratiese 
staat lei tot gelykskakeling van kerk en staat, kerk en volk. In die Puritanisme en die Piëtisme word in 
reaksie hierop doelbewus gestrewe na ’n vorm van innige vroomheid wat weer die deur vir die 
subjektivisme geopen het. In plaas van uit die geloof in die beloftes van Gods Woord te lewe, word 
daar na geestelike ervarings gesoek. Die vroom mens kom in die middelpunt te staan, en dit loop 
spoedig uit op ’n wettiese heiligheidstrewe, en volgens Berkhof ook op geesdrywery (Berkhof: 256). 

6.2 Die Nadere Reformasie in Nederland is ’n voorbeeld van die piëtistiese strewe na ’n “innige 
Christendom” en ’n verborge omgang met God. Dit is egter in meer as een opsig ’n prysgawe van 



 
die oorspronklike reformatoriese posisies. In die kringe van die sg Swaar Gereformeerdes sou dit lei 
tot ’n ernstige soeke na geestelike bevinding of ervaring. Op grond van ’n bepaalde kyk op die 
uitverkiesing word daar geglo dat niemand seker kan wees van die eie verkiesing en verlossing, as 
dit nie deur ’n bepaalde ervaring bevestig is nie. Die gevolg was ’n vorm van lydelikheid in afwagting 
op die “uur van minne” wanneer die Heilige Gees die hart aangryp en vernuwe. Woelderink (1946) 
en Van Ruler (1971) het dit as ’n doperse element beskryf. Nou is daar wel ’n groot verskil tussen 
hierdie swaar subjektivisme en die entoesiasme van die Dopers. Die spiritualisme van De Labadie in 
die 17de eeu was miskien nog die meeste verwant aan dié van die Dopers (Van der Linde: 1976, 
172). Maar tussen gereformeerde piëtiste aan die een kant en Arminiane en Dopers aan die 'ander 
kant loop die verdelingslyn van die verskil oor die uitverkiesingsleer. Gereformeerde piëtiste dink ook 
veel ernstiger oor die sonde as die Dopers en hulle mis die entoesiastiese inslag. Tog is ook hulle 
subjektivisme wat uit hulle ervaring eers die vrymoedigheid wil put om Gods beloftes vir hulle toe te 
eien. Daarin is hulle aan die Dopers verwant. Hulle leef nie meer uit die erfenis van Calvyn nie, maar 
betaal die prys vir ’n skewe ontwikkeling wat eerder na die Puriteine en Beza, as na Calvyn 
teruggevoer moet word (Kendall: 1979; Berkhof: 229, 238, 254). 

6.3 Die Piëtisme het die deur vir die gees van die Anabaptisme geopen, wat uiteindelik weer tot 
Doperse tendense teruggevoer het. Hoewel daar van die Piëtisme veel seën vir die kerklike lewe en 
veral vir die sending uitgegaan het, het dit daaraan meegewerk dat die gees van die gereformeerde 
Reformasie ook in kerke met ’n gereformeerde agtergrond prysgegee is. 

Die metodisme van John Wesley is direk deur die Duitse Piëtisme beïnvloed (Berkhof, 257), en was 
op sy beurt die moederskoot waaruit die Holiness Movement van die 19de eeu gebore is, ’n 
beweging waartoe onder andere ook Andrew Murray behoort het. Onder beïnvloeding vanuit die 
Holiness Movement is met die oorgang na die 20ste eeu die Pentekostalisme en later ook die 
Charismatiese beweging gebore (Bruner: 1970,35-55), bewegings wat die gees van die Dopers laat 
herleef het. Hierdie ervaring-gerigte bewegings sit nie die lyn van die Reformasie voort nie, maar die 
lyn van die Anabaptisme. Deur die subjektivistiese inslag daarvan vind dit egter aansluiting by die 
tydsgees. In sy boek Ashamed of the Gospel (1993) polemiseer John MacArthur teen ’n gesellige 
Christendom wat eerder die funksie van ’n pub as ’n kerk vervul. Mense sing gospelliedjies saam en 
geniet die gesellige atmosfeer van ’n folk-agtige pop-kultuur. Maar waar dit die geval is, gaan dit 
eerder om ’n sosiale byeenkoms as ’n Christelike erediens. 

6.4 Vir die Gereformeerdes is hierdie soort religiositeit onaanvaarbaar, omdat dit die diepte van die 
egte omgang met die Woord van God, maar ook die breedheid van die visie op diens van God op 
alle terreine van die lewe mis. Gereformeerdes ken die pathos wat uitkom in die titel van een van 
Van Ruler se bundels oordenkinge: Laat heel de aard een loflied wezen! (beryming van Psalm 98). 
Die gereformeerde “religie” is juis daarop gerig dat die diens van God in die volle breedte van die 
lewe geskied. Daarom is die Ou Testament vir Gereformeerdes so belangrik. Van Ruler het selfs 
gesê dat die Ou Testament vir Gereformeerdes die eintlike Bybel is, met die Nuwe Testament as ’n 
aanhangsel met verklarende aantekeninge daarby (Van Ruler: 1955). Dié uitdagende stelling vestig 
die aandag daarop dat die gereformeerde visie op die heil die hele lewe omvat en geweldige 
konsekwensies vir die geloofspraktyk inhou (Jonker: 1979). 

6.5 Daarom verwerp Gereformeerdes nie die huidige politieke teologie omdat dit die heil op die 
politieke terrein betrek nie, maar omdat dit die evangelie tot ’n politieke belofte versmal en daarvoor 
op Marxistiese oortuigings steun. As reaksie op die subjektivering en verinnerliking van die heil is dit 
begryplik, maar dit is tog ’n gevaarlike eensydigheid. Een eensydigheid roep altyd ’n ander een op. 
Dit is van die grootste belang dat ons sal verstaan dat die heil wat die evangelie belowe, omvattend 
en diep is, sodat dit die persoonlike en die gemeenskapslewe omvat. Die essensie van 
gereformeerdheid is juis dat dit aan die katolieke volheid van die Christelike geloof wil vashou soos 
dit in die Ou en Nuwe Testament, in wet en evangelie tot uitdrukking kom, en daarom nie net die 
individuele heil van die sondaar nie, maar die heiliging van die ganse lewe tot eer van God op die 
oog het. 
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