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Prof. dr. W. D. Jonker 
Die Marxistiese 
godsdienskritiek 

Die Marxistiese godsdienskritiek is vir ons 'n onderwerp van groot belang, 
omdat ons daarvan oortuig is dat ons daarin te make het met 'n kernvraag 
in die verstaan van die kommunisme. Vir die kommunisme self is die af-
wysing van die godsdiens 'n saak waaroor daar nog altyd groot eenstemmig-
heid bestaan het, van sy vroegste leiers af tot vandag. Daar kan dalk uit 
taktiese oorwegings soms 'n mate van afswakking van die anti-
godsdienstige propaganda voorkom, of daar kan op papier en in die 
praktyk 'n bepaalde mate van godsdiensvryheid in kommunistiese state 
geduld word. Dit neem egter niks weg van die prinsipiële ateïsme van die 
kommunisme en die algemene oortuiging dat godsdiens 'n siekteverskynsel 
is wat so gou as moontlik uitgeroei en agtergelaat behoort te word nie. 

Wêreldbeskouing 
Só innig is die Marxisme en die ateïsme aan mekaar verbind, dat Helmut 
Gollwitzer van mening is dat as daar by 'n Marxis 'n verswakking van sy 
radikale afwysing van die godsdiens intree, dit 'n teken is daarvan dat hy in-
nerlik met die Marxisme as „wêreldbeskouing" begin breek. Die Marxisme 
pretendeer naamlik om aan die mens 'n volledige wêreldbeskouing te bied, 
'n alles-omvattende sinduiding van die lewenswerklikheid wat die antwoord 
bevat op alle lewensvrae. Dit wil in die plek kom wat by ander mense deur 
die godsdiens ingeneem word en maak daarop aanspraak dat dit beter as die 
godsdiens 'n vervulling kan bied van die primêre verlangens van die mens. 
In die sin is die Marxisme 'n ideologic, maar eintlik nog méér as dit: dit 
word 'n ,,geloof" waartoe 'n mens jou kan ,,bekeer" en waaraan jy jouself 
met jou hele bestaan kan oorgee. Juis omdat dit die geval is, kan 'n opregte 
Marxis nie ook nog plek inruim vir die godsdiens nie. Sou hy dit wel doen, 
dan openbaar hy daarmee dat hy nie in die ideologiese sin van die woord 'n 
ware Marxis is nie, selfs al maak hy nog van die Marxisme as denkmetode 
gebruik." Die egte Marxisme is ateïsties en daarom staan Marxisme en 
Christelike geloof diametraal teenoor mekaar, ongeag die moontlikheid dat 
Marxiste en Christene oortuig daarvan kan wees dat hulle vir bepaalde 
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ideale stry wat mekaar soms kan raak. Hoewel dit dikwels al beweer is dat 
dit moontlik is vir 'n mens om tegelykertyd 'n Marxis en 'n Christen te wees, 
moet dit as 'n onmoontlikheid beskou word, van die kant van die Marxisme 
ewe goed as van die kant van die Christelike geloof. 
Sentrale plek 
Indien dit waar is, dan is dit begryplik dat die bestryding van die godsdiens 
vir die Marxisme 'n saak van sentrale belang is. Dit word soms ontken, om-
dat gesê word dat Marx nie die bestryding van die godsdiens nie, maar die 
verandering van die samelewing as sy hooftaak gesien het. Trouens, word 
daar gesê, hy was van mening dat die kritiek op die godsdiens reeds so af-
doende deur Feuerbach gelewer is, dat die godsdiens in elk geval geen toe-
koms het nie. Hy het die godsdiens dus hoogstens nog as 'n randverskynsel 
gesien wat onafwendbaar sy verdwyning tegemoetgaan. Hoogstens was die 
godsdiens dus vir hom nog 'n belemmerende faktor op die pad na die ver-
andering van die samelewing, maar 'n saak van die allergrootste belang was 
dit nie vir hom nie. 2 ' 

Hierdie redenasie hou egter nie steek nie. Omdat Marx die godsdiens as 'n 
belemmerende faktor gesien het, was dit vir hom van die begin af juis 'n 
saak van die grootste belang. Hy het dit as 'n siekteverskynsel in die same-
lewing beoordeel en sou alles in werking wou stel om die siekteverskynsel te 
laat verdwyn. Dat hy dit as 'n randverskynsel probeer afmaak het, bewys 
niks teen die stelling dat dit vir hom 'n saak van groot gewig was nie. Sy 
poging om die godsdiens te verkleineer, bevestig dat hy dit as 'n ernstige be-
lemmering vir die voortgang van die kommunisme beskou het. Die Marxis-
me wil die plek inneem wat die godsdiens normaalweg in 'n gemeenskap in-
neem, en daarom kan die Marxisme ten diepste nie verdraagsaam teenoor 
die godsdiens wees nie. 

Grondliggend 
'n Mens kan dan ook sê dat die godsdienskritiek vir die Marxisme 'n saak 
van grondliggende betekenis is. In hierdie verband word daar dikwels gewys 
op die bekende uitspraak van Marx in 1844, in die inleiding tot sy werk: 
Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie.3) Hy sê: ,,Wat Duitsland 
betref, is die kritiek op die godsdiens in wese afgehandel; en die kritiek op 
die godsdiens is die veronderstelling van alle kritiek" („Filr Deutschland ist 
die Kritik der Religion im wesentlichen beendigt, und die Kritik der Religion 
ist die Voraussetzung aller Kritik"). Uit die laaste deel van hierdie sin blyk 
die sentrale betekenis wat Marx self aan die godsdienskritiek toeken: dit is 
die veronderstelling van alle kritiek wat die Marxisme kan lewer, hetsy teen 
die kapitalisme, die staat of wat daar nog meer mag wees, 'n Mens kan 
daaruit die gevolgtrekking maak dat die ateisme vir Marx dus voorafgaan 
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aan sy hele visie op die werklikheid van die bestaande samelewing. Alle op-
vaitings van die Marxisme hang ten nouste saam met die basiese ateïstiese 
uitgangspunt daarvan. 

Daarom kan die godsdienskritiek ook die dryfveer agter die ander vorms 
van Marxistiese kritiek op die samelewing genoem word. Omdat die gods-
diens vir Marx in navolging van Feuerbach 'n siekteverskynsel is wat die 
beswil van die samelewing in die weg staan, is hy van mening dat die kritiek 
op die godsdiens noodsaaklik is as voorwaarde om tot 'n verandering van 
die mens se lewenswerklikheid te kom. Die kritiek op die godsdiens loop 
daarom vanself uit op 'n kritiek van alle ander dinge waardeur die mens se 
vryheid aan bande gelê word. Die godsdiens is 'n simptoom van die ellende 
van die menslike samelewing, en eers as dit in sy sieklike karakter blootgelê 
is, kan daar voortgegaan word tot die sanering van die hele lewe van die 
maatskappy. In dieselfde inleiding staan dan ook die volgende sin: ,,Die kri-
tiek van die hemel verander daarmee in die kritiek van die aarde, die kritiek 
van die godsdiens in die kritiek van die reg, die kritiek van die teologie in die 
kritiek van diepolit iek." En hy voeg daaraan nog toe: ,,Die kritiek van die 
godsdiens eindig met die leer dat die mens die hoogste wese is, en daarmee 
met die imperatief om alle verhoudings omver te werp waarin die mens 'n 
vernederde, verknegte, verlate en veragtelike wese is." Dit is in ooreenstem-
ming met die ander bekende uitspraak van Marx: ,,Eers as God niks meer is 
nie, kan die mens alles wees." 

Omdat die Marxisme dit in sy vaandel geskryf het dat die mens alles moet 
wees, is die bestryding en uitwissing van die diens aan God vir hom van so-
veel belang, dat die ateïsme vir die Marxisme allermins 'n saak van sekon-
dêre betekenis is. 4 ) Daarom is dit geen oordrywing as gesê word dat 'n mens 
die ware wese van die Marxisme onmoontlik nie kan ken, tensy jy die ateis-
tiese karakter daarvan as wesenlik beskou nie. Tereg sê Klaus BockmUhl dat 
die Marxisme die omvattendste en mees konsekwente poging is om die heer-
skappy van God deur die heerskappy van die mens te vervang. 'n Mens be-
hoort 'n geopende oog daarvoor te hê dat dit in die Marxisme werklik dáár-
om gaan, watter pogings sommige Christelike teoloe ook mag aan wend om 
duidelik te maak dat die atei'sme nie tot die wesenlike elemente van die 
Marxisme behoort nie. 5 ) 

Sekularisme 
Vir kerk en teologie het die Marxisme in ons tyd 'n besonder aktuele be-
tekenis verkry, omdat dit duidelik is dat die denkklimaat waaruit dit op-
kom, ook die denkklimaat is wat die agtergrond van die Westerse wêreld 
vorm, sodat die veronderstellings van die Marxistiese godsdienskritiek in 
wye kringe in die Westerse wêreld aanvaar word. Die Marxisme kan immers 
nie los gesien word van die hele moderne geestesgeskiedenis, soos dit sy 
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beginpunt vind in die Renaissance en die Aufklarung nie. Die gedagte dat 
die tyd van die godsdiens verby is en dat dit deur die rede vervang moet 
word, is nie deur Marx uitgedink nie, maar is deur hom geërf uit die wys-
gerige ontwikkeling van voor sy tyd. Die Marxisme wil bewustelik die ver-
gestalting wees van die moderne denke, die produk van die rasionalisme en 
die humanisme wat hulle wortels diep in die geskiedenis van die Westerse 
mens het. Juis hierdie aansluiting van die Marxisme by die oer-eie gedagtes 
van die gesekulariseerde Weste bring mee dat die veronderstellings van die 
Marxistiese godsdienskritiek in wye kringe in die Westerse wêreld latent 
aanwesig is en in ons tyd veral in Wes-Europa onder die intelligentsia en die 
jeug tot openbaring kom. Dit kan daarop uitloop dat ook in kringe waarin 
die kommunisme as politieke en ekonomiese stelsel verwerp word, die atei's-
tiese karakter daarvan nie as 'n groot probleem ervaar word nie. Daar word 
dikwels op 'n byna naiewe manier gewerk met godsdiens-kritiese argumente 
wat aan die Marxisme ontleen is. Om hierdie rede mag die kerk en die teolo-
gie die belang van hierdie onderwerp nie onderskat nie. 6 ) 

Kennis van die Christendom 
Karl Marx self het geen intieme kennis van die godsdiens gehad nie. Molt-
mann wys daarop dat Marx geen enkele van die wêreldgodsdienste behoor-
lik geken het nie. 7 ' Vir sy godsdienskritiek verlaat hy homself heeltemal op 
Ludwig Feuerbach. Laasgenoemde was wel aanvanklik 'n teologiese stu-
dent, maar sy belangstelling in die filosofie van Hegel het hom al spoedig 
van die teologie weggelei. Hoewel hy sy lewe lank met die teologie besig ge-
bly het, het hy dit tog voortdurend uit wysgerige hoek benader en dus in 
hoofsaak godsdienswysbegeerte beoefen. Die Christendom self het by hom 
weinig kans gehad, omdat hy dit onder die algemene verskynsel ,.gods-
diens" geplaas het en geen poging aangewend het om die eie-aard van die 
Christelike geloof in onderskeiding van die godsdiens as algemeen-menslike 
verskynsel te leer ken nie. In werklikheid is sy gedagtes oor die godsdiens 'n 
abstraksie wat by hom gebore is uit sy kritiek teen die godsdiensfilosofie van 
Schelling. 

Net so sou Marx self later sy godsdienskritiek probeer substansieer deur 
dit toe te pas op die godsdienswysgerige stelsel van Plutarchus. Die Chris-
tendom as empiriese, historiese godsdiens is nooit werklik behoorlik in aan-
merking geneem nie, wat nog te sê van binne-uit verstaan. Dit is eenvoudig 
gelykgeskakel met 'n algemene idee van godsdiens waarmee Feuerbach ge-
werk het. Dit is een van die betreurenswaardige feite van die geskiedenis dat 
daar niemand was wat óf aan Feuerbach, óf aan Marx die innerlike krag en 
betekenis van die Christelike geloof kon oordra nie. Inteendeel is dit selfs 
waar dat Feuerbach blykbaar in sy onmiddellike omgewing allerlei ver-
skynsels by Christene opgemerk het wat by hom die oortuiging bevestig het 
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dat sy teorieë oor die godsdiens ook volkome op die Christendom pas. 
Psigologiese verklaring 
Die hoofsaak van wat Feuerbach sê, is dat hy die godsdiens psigologies kan 
verklaar. 8 ' Hy meen dat die mens in sy magteloosheid teenoor die magte van 
die natuur vir homself die mitiese beeld van 'n almagtige God skep wat bo-
oor die natuurmagte sou staan. Dit geskied langs die weg van projeksie. 
God is volgens Feuerbach niks anders as die vergrote beeld van die mens self 
wat deur hom in die hemel geprojekteer word nie. In die godsdiens maak die 
mens homself tot objek. God is die beeld van die mens, maar dan voorgestel 
as 'n vreemde en verhewe en volmaakte wese, die inbegrip van alle goeie 
deugde wat die mens in homself waarneem, in die oneindige vergroot. 
Feuerbach wys daarop dat die Middeleeuse teologie gewerk het met die twee 
,,weë" om die eienskappe van God te bepaal: die weg van die ontkenning en 
die weg van vergroting (via negationis en via eminentiae). A1 die swakhede 
en tekortkominge van die mens word met betrekking tot God ontken, en al 
die eienskappe van die mens wat goed is, word met betrekking tot God tot in 
die oneindige gevoer. So word dan van God gesê dat Hy oneindig, on-
veranderlik, onsterflik, ens., is, maar ook dat Hy alwetend, alomteenwoor-
dig, almagtig, ens., is. In sy hoofwerk, Das Wesen des Christentums, probeer 
Feuerbach aantoon dat alle dogmata van die Christendom projeksies van 
die menslike wesenskern is, soos met name bv. die leer van die drie-eenheid 
van God, wat 'n projeksie van die menslike behoefte aan gemeenskap en 
liefde sou wees. Volgens Feuerbach word in die godsdiens aan God een-
voudig menslike eienskappe toegeskryf, maar dan op sodanige wyse dat 
eienskappe wat slegs pas op die geheel van die menslike geslag (bv. al-
wetendheid, ewigheid, onsterflikheid, ens.) op God oorgedra word. Onder 
die naam , ,God" vereer die mens in werklikheid die ideaalbeeld van die 
menslike geslag wat as geheel die gebrekkigheid van die enkeling tran-
sendeer. Maar op die manier is God na die beeld van die mens geskape, en 
nie die mens na die beeld van God nie. 9 1 

Hierdie psigologiese verklaring van die godsdiens is deur Marx oorge-
neem. Marx tipeer die godsdiens as fetisj-diens, d.w.s. die verering van 'n 
voorwerp wat die mens self gefabriseer het. Nóg vir Feuerbach, nóg vir 
Marx en sy medestanders was hierdie verklaring van die godsdiens 'n saak 
van akademiese belang. Inteendeel: dit bied vir hulle ook die verklaring van 
die mens se maatskaplike en individuele ellende. Immers, wanneer die mens 
vir homself so 'n voorwerp van verering gemaak het, word hy bereid om 
homself heeltemal daarvoor op te offer. Hy meen dat hy God groot moet 
maak deur homself klein te maak; dat hy niks moet wees nie, sodat God 
alles kan wees; dat hy God verheerlik wanneer hy aangaande homself 
allerlei slegte dinge bely. Deur só gerig te word op 'n gewaande persoon as 
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voorwerp van verering buite homself, raak die mens egter van homself ver-
vreemd. God neem die plek in wat die mens self moes ingeneem het. God 
word die son waarom die mens draai, terwyl hy om homself moes gedraai 
het. Die mens self behoort vir die mens die hoogste wese te wees. Eers wan-
neer God niks meer is nie, kan die mens alles wees. Dan kom die mens tot sy 
reg, aanvaar hy self die verantwoordelikhede wat hy vroeer op God 
afgeskuif het en neem hy sy lot in eie hande. Daarom is dit vir die Marx-
isme van die grootste belang om die mens te verlos van die ,,illusie" van die 
godsdiens. 

Godsdiens as opium en as proles 
Op die vraag waarom die mens hierdie weg opgaan om God te projekteer, 
antwoord Feuerbach in 'n individualistiese sin: dit is die behoefte aan be-
skerming en troos by die enkeling wat hom daartoe bring om God te 
, ,skep". Gevolglik is Feuerbach se grootste beswaar teen die godsdiens ook 
in individualistiese terme geformuleer. Dit veroorsaak vir die individuele 
mens 'n toestand van selfvervreemding, omdat dit hom op sodanige wyse 
besig hou met sy verhouding tot God, dat hy homself in sy verhouding tot sy 
medemens uit die oog verloor. Vir Feuerbach is liefde en gemeenskap 
tussen mens en mens die hoogste waarde. Wanneer die mens egter sy liefde 
op God rig, kan hy nie meer die naaste in sy nood en in sy behoefte aan lief-
de raaksien nie. Feuerbach verklaar êrens dat hy 'n byna fisiese afkeer van 
die pietiste met hulle individualistiese vroomheid het. Hulle rig hulself soda-
nig op die ..Jenseits" (die Oorkant), dat hulle nie meer die naaste kan 
opmerk nie. Volgens hom sou die Christendom met sy individualisme in die 
weg staan van 'n egte diens aan die medemens. 

Marx beantwoord die vraag na die oorsprong van die godsdienstige pro-
jeksie vanuit die sosiale posisie van die mens. Volgens hom is dit die ellen-
dige toestand van die mense in die wêreld wat hulle daartoe noop om gods-
diens te produseer as 'n kompensasie vir hulle ellendige toestand. Dit is die 
slegte samelewing wat die godsdiens in die lewe roep. Daarom kon Marx die 
godsdiens „opium van die volk" noem: dit is die illusionêre troos wat die 
volk aan homself verskaf om sy haglike toestande draaglik te maak. l 0 ) Dit 
laat hom die huidige toestande aanvaar as die beskikking van God, en 
terselfdertyd hou dit aan hom die ewige heerlikheid voor wat alle lyding 
weer goed sal maak. Godsdiens is dus 'n verdowingsmiddel. Soos alle ver-
dowingsmiddels verlam dit die mens. Hy gryp nie in in sy eie omstandighede 
nie. Dit sal eers van hom weggeneem moet word, voordat hy werklik tot 
homself kan kom. 

Marx oordeel dus uiters negatief oor die rol van die godsdiens. Dit dien as 
magtige middel om die bestaande toestande te laat voortduur. En tog sien 
Marx ook 'n bepaalde positiewe waarde in die godsdiens. Dit is in sekere 
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sin tog 'n protes teen die haglike toestande waarin die mens lewe. Dit hou 
ten minste die besef lewend dat hierdie wêreld nie is wat dit moet wees nie. 
Juis daarom is dit egter noodsaaklik dat die mens van die illusionêre aard 
van die godsdiens oortuig moet word, sodat hy die hand aan die ploeg kan 
slaan en die wêreld op sodanige wyse kan verander, dat die droom van die 
godsdiens nie meer nodig sal wees nie. In die plek van die godsdiens moet 
dus die Marxistiese ideaal van wêreldverandering kom. In die reeds 
genoemde inleiding tot die regsfilosofie van Hegel sê Marx dat dit die taak 
van die filosofie is om die ..heilige skyngestalte" van die menslike selfver-
vreemding te ontmasker, sodat alle ander vorme van menslike selfver-
vreemding aan die kaak gestel kan word. 

Marx bly dus nie staan by die psigologiese verklaring van die godsdiens 
nie, maar roep op tot wêreldverandering as daad.U) Daarin gaan hy bokant 
Feuerbach uit. Tot in sy tyd, sê hy, het die filosowe daarmee volstaan om 
die wêreld te verklaar. Dit het egter tyd geword om die wêreld te verander. 
Hy formuleer dié taak so: ,,Die opheffing van die godsdiens as illusionêre 
geluk van die volk is die bevordering van sy werklike geluk. Die oproep om 
die illusies oor sy toestand prys te gee, is die oproep om 'n toestand prys te 
gee wat sulke illusies noodsaaklik maak. Die kritiek van die godsdiens is dus 
in sy kern die kritiek teen die jammerdal waarvan die godsdiens die strale-
krans is." Marx was daarvan oortuig dat godsdiens oorbodig sou word as 
die mens eenmaal tot homself sou kom in die kommunistiese gemeenskap 
waarin die menslike moontlikhede en ideale verwerklik is. 

Historiese verklaring? 
As die hipotese van die ontstaan van die godsdiens as antwoord op die ellen-
dige maatskaplike toestande van die mens werklik waarheid bevat, dan sou 
'n mens verwag dat dit moontlik moet wees om aan te toon onder watter 
historiese omstandighede die Christendom ontstaan het. Marx het ook 
werklik probeer om dit te doen. In 1850 sluit hy homself aan by die teorie 
van G. F. Daumer wat beweer het dat die Christendom net 'n voortsetting is 
van die Feniciese Mologdiens. Die oudste Christene sou in hulle Nagmaals-
dienste nog werklik kindertjies geoffer het, en selfs die Protestantse opvat-
ting oor die plaasvervangende soenoffer van die Seun van God sou daarvan 
nog vergeestelikte spore vertoon. Hoewel Daumer kort daarna sy teorie her-
roep het, het Marx homself nooit van hierdie fantastiese poging tot 'n 
historiese verklaring vir die ontstaan van die Christendom gedistansieer nie. 
Daarby is dit op sigself ook nog nie eers 'n bevestiging van sy teorie oor hoe 
die godsdiens ontstaan nie. Klaarblyklik was sy bedoeling bloot om die 
Christendom in die slegste moontlike lig te stel. 

Friedrich Engels het die teorie voorgestaan dat die Christendom in die 
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godsdienstig-sosiale ellende van die stad Alexandrie ontstaan het, en wel 
teen die einde van die tweede eeu. Jesus was volgens hom geen historiese 
figuur nie, maar 'n mitologiese figuur wat eers later in die Evangelies as 'n 
historiese persoon voorgestel is. Ook Lenin was oortuig daarvan dat Chris-
tus nooit geleef het nie. Daarin het hy veral aangesluit by die werk van 
Arthur Drews, Die Christusmythe. Die historiese navorsing oor Jesus bied 
egter soveel gronde vir die egtheid van die historiese bestaan van Jesus, dat 
niemand dergelike hipoteses ernstig kan opneem nie. Dit is ook onmoontlik 
om die ontstaan van die Christendom enigsins bevredigend te verklaar op 
die manier wat deur die Marxistiese opvattings veronderstel word. Die 
waardering vir Jesus in die neo-Marxisme moet as 'n bewys daarvan gesien 
word dat sommige van die geestelike nasate van Marx die futiliteit van die 
standpunte van die Marxistiese vaders besef. 

Dit is egter duidelik dat die hart van die Marxistiese godsdienskritiek op 
'n ander plek klop as in hierdie historiese verklaringspogings. Dit klop in die 
hartstogtelike oortuiging dat elke vorm van godsdiens die bereiking van die 
ware menslikheid van die mens in die weg staan, omdat dit 'n ontvlugting 
van die wêreld beteken, 'n verwaarlosing van die roeping om die wêreld te 
verander, en dus 'n direkte en indirekte onderskraging van die ,,status 
quo" . 

Lenin het bokant die Iberiese kapel in Moskou die woorde van Marx in 'n 
gewysigde vorm laat aanbring: Godsdiens is opium vir die volk. Daarmee 
interpreteer hy die godsdiens nie meer soos Marx as iets wat uit die mens se 
ellende gebore is en deur homself geskep is as 'n verdowingsmiddel nie, 
maar as iets wat opsetlik en kwaadwilliglik deur die ,,heersende klas" aan 
die proletariërs opgedring word om hulle soet te hou. Van hom is die 
woord: ,,Elke idee van God, ja selfs elke flirtasie daarmee, is 'n 
onuitspreeklike gemeenheid en 'n skandelike besmetting. Die godsdiens is 'n 
vorm van geestelike druk op die massas wat nog toegevoeg word aan hulle 
verdrukking deur arbeid, nood en eensaamheid." Volgens hom was dit die 
vrees vir die blinde mag van die kapitaal wat die godsdiens by die ar-
beidersklasse skep, en hy voeg daaraan toe dat alle godsdienste en kerke, 
alle religieuse organisasies van watter godsdiens ook al, as hulpmiddele dien 
vir die uitbuiting en verdowing van die arbeidersmassa. 

Het die Christendom skuld? 
Vir die Christen is die godsdienskritiek van die Marxisme in alle opsigte on-
aanvaarbaar. Tog sal ons daaruit ook 'n les moet leer. Soos daar dikwels 
gesê word dat die sektes die onbetaalde rekeninge van die kerk is, so kan 
daar seker ook gesê word dat die Christendom self skuld het aan die ont-
staan en bloei van die ateisme en die anti-godsdienstige propaganda wat die 
gees is waarin die Marxisme adem. Marx self was nie die uitvinder van die 
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godsdienskritiek van die Marxisme nie, hoewel hy 'n spesifieke inhoud 
daaraan gegee het. In werklikheid het hy dit geërf uit die kring van skerp-
kritiese intellektueles van sy tyd, waaronder veral die linkse ,,Jong-
Hegeliane". 1 2 ' Feuerbach self was aanvanklik teoloog, en onder diegene wat 
Marx bei'nvloed het met hulle gedagtes oor die godsdiens in die algemeen en 
die Christendom in die besonder, was vrysinnige teoloë soos D. F. Strauss 
en Bruno Bauer. Van hulle het hy veel oorgeneem. Ook voor Marx was die 
gedagte al verbreid dat die godsdiens 'n mens van sy ware wese vervreem. 

Daarby kom nog die faktor dat die teologie van die 19de eeu in hoofsaak 
subjektivisties was. Schleiermacher, die vader van die 19de eeuse teologie, 
het gesê dat dit in die godsdiens om die mens se vrome gevoel gaan. Die 
dogmas van die kerk sou niks anders wees nie as opvattings oor die vrome 
gemoedstoestande van die gemeente wat onder woorde gebring is. Binne 'n 
dergelike teologiese klimaat kon Feuerbach maklik redeneer dat die gods-
diens niks anders as die projeksies van die mens se gemoed is nie. Die sub-
jektivisme van die tyd kon Feuerbach uiters moeilik 'n afdoende ant-
woord gee. 

Ongelukkig is dit nie net die vrysinnige teoloë wat Marx aan sy idees 
gehelp het nie. Ons het reeds gesê dat Feuerbach 'n afkeer van die pietisme 
gehad het. Dit was veral die wêreldvreemdheid, subjektivisme en indivi-
dualisme daarvan wat hom teen die bors gestuit het. Ook Marx het gemeen 
dat die godsdiens van sy tyd aan die werklike nood van die mense ver-
bygaan. En dan was daar natuurlik die Pruisiese staat wat 'n goeie voor-
beeld was van die verbond tussen troon en altaar, waarby die kerk die staats-
gesag kritiekloos steun. Onder sulke omstandighede het dit gelyk asof die 
Marxistiese stelling dat die godsdiens net daar is om die maghebbers te on-
derskraag en die status quo te help handhaaf, terwyl dit die armes en ellen-
diges vertroos met 'n uitsig op die hemel, in die praktyk bevestig word. In 
hierdie verband is dit opvallend dat die uitdrukking ,.opium van die volk" 
reeds lank voor Marx gebruik is. In bepaalde literêre kringe het dit meer-
male voorgekom, en in 'n resensie van Goethe oor 'n preekbundel van 
Krummacher sê hy dat laasgenoemde se preke soos 'n verdowingsmiddel is 
vir die armes wat in die industriële samelewing gebuk gaan onder maatskap-
like ellende. 

Kerk en teologie was dus in die 19de eeu nie onskuldig aan die ontstaan en 
verbreiding van faktore wat die Marxistiese godsdienskritiek moontlik ge-
maak het nie. Dit bly 'n ernstige waarskuwing aan die adres van die kerk en 
die teologie om by die voile Woord van God te bly, omdat hulle andersins 
indirek kan meewerk aan 'n versterking van die Marxistiese godsdiens-
kritiek. Slegs waar die voile Woord van God tot gelding kom, word die 
grond onder die voete van die Marxistiese godsdienskritiek weggeneem. 
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'n Karikatuurbeeld 
Die Marxisme werk immers met 'n karikatuurbeeld van wat die ware Chris-
tendom is. Die God van die Bybel is allermins maar net 'n somtotaal van 
menslike verlangens en begeertes. Hy is ook nie die God van die magtiges en 
die grotes wat maar net daar is om die posisie van die heersende klas te ver-
stewig nie. Inteendeel: die God van die Bybel is die God van geregtigheid 
wat optree vir die reg van die armes en verdruktes. Die vlymskerpe kritiek 
teen die godsdiens van Israel soos dit deur die profete uitgeoefen is, is in 
werklikheid veel skerper as die godsdienskritiek van die Marxisme. Ook die 
gestalte van Jesus Christus is in geen enkele opsig verklaarbaar as die pro-
duk van die religieuse behoeftes van die mens nie. Hy staan juis teenoor die 
natuurlike religieusiteit van die mense en bring die hele mens met sy gods-
diens en al in die krisis voor die aangesig van God. Dit mag wees dat die 
Christendom in bepaalde historiese gestaltes nie die voile waarheid van die 
Bybelse openbaring besef en uitgeleef het nie, maar die Bybelse beeld van 
God in Christus Jesus is allermins in ooreenstemming met wat die Marxisme 
beweer. 

Net so is dit 'n karikatuurbeeld van die Christendom om te beweer dat dit 
daarin maar net om religieuse individualisme gaan wat die mens van sy 
medemens vervreem en sy oog vir die nood van die naaste en die noodsaak-
likheid van sy emansipasie sluit. Dit mag wees dat die Christelike godsdiens 
soms in die sin gefunksioneer het, maar dit was dan nie die Christendom na 
sy ware wese nie. Inteendeel: die barmhartigheid, naastediens, opheffing 
van volkere en kulture wat die resultaat van die Christelike geloof is, is 'n 
onberekenbare groot historiese bewys dat die Christendom juis anders is as 
wat die Marxisme beweer. Die Marxisme self teer in sy humanistiese gedag-
tes op brokstukke van die Christelike erfenis, al is dit in 'n gesekulariseerde 
vorm. Feuerbach se opvatting van die liefde en die gemeenskap as hoogste 
goed sou ondenkbaar gewees het sonder sy Christelike agtergrond. Ver 
daarvandaan dat die Christendom na sy wese as opium verstaan kan word, 
moet dit inteendeel gesien word as 'n magtige faktor in die bewusmakings-
proses van die waarde en betekenis van die mens en die aardse lewe as skep-
ping van God. In alle wêrelddele het die evangelie 'n bevrydende werking op 
mense gehad. Nie alleen het die Christelike geloof 'n ontsaglike betekenis 
gehad in die genesing van die gesins-, huweliks- en maatskaplike lewe van 
die volkere nie, maar dit is ook onteenseglik waar dat dit meegewerk het aan 
die politieke bewuswording van die volkere. Waar 'n mens weet dat jy as 
vrye mens voor God staan, word jy ook innerlik vry teenoor ander mense. 
Die kerstening van die volkere moes noodwendig uitloop op hulle maat-
skaplike en politieke bevryding. Die Christelike geloof maak van ons 
,,knegte van die Allerhoogste — teen die hele wêreld vry!" Selfs die piëtiste 
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met hulle individualistiese godsdiens het ontsaglik veel gedoen vir die maat-
skaplike opheffing van die mensheid. 
Die mens bly religieus 
Ten slotte wys ons daarop dat niks nog bewys is as 'n mens sê dat geloof in 
God inhou dat van Hom 'n projeksie gemaak word nie. Die psigologiese 
verklaring kan miskien iets sê oor die manier waarop ons aan God dink, 
maar dit kan nie verklaar waarom die mens nie anders kan as om voort te 
gaan om van God sulke projeksies te maak nie. In ons tyd probeer teoloë 
soos Pannenberg en ander om op hierdie punt die ontoereikendheid van 
Feuerbach se godsdienskritiek aan te toon. 1 3 ' Hulle redeneer dat die antro-
pologiese struktuur van die mens klaarblyklik so is dat hy homself nie kan 
help nie: hy is oop na die Transendente en maak voortdurend religieuse pro-
jeksies. Maar is dit dan nie logies om te redeneer dat die mens bedoel is om 
projeksies van God te maak, en dat die behoefte by die mens korreleer met 
impulse wat daar vanuit die transendente werklikheid self op die mens uit-
gaan nie? Die mens is nou eenmaal 'n religieuse wese. Calvyn het reeds ge-
praat van die,,semen religionis" wat in die mens aanwesig is. Die mens soek 
na God. As hy nie die ware God vind nie, fabriseer hy vir homself afgode. 
Hy is, aldus Calvyn, 'n fabrica idolorum, 'n fabrikant van afgode. Uit die 
Bybel weet ons dat die mens so religieus is, omdat hy vir God geskep is en 
homself nooit daarvan kan losmaak nie. As hy God verwerp, word selfs sy 
ateïstiese ideologieë weer vir hom tot 'n afgodediens, soos die Marxisme 
maar alte duidelik bewys. 

Die godsdiens is nog allermins uitgedien. Die Marxisme sal in die toekoms 
nog sy tande stukkend byt op die godsdiens, want hy kan sy aanspraak om 
die godsdiens oorbodig te maak, onmoontlik waar maak. 
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