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1. Op soek na identiteit 

Van al die teologiese vakgebiede is daar nie een wat so wors-
tel om tot helderheid te kom oor sy eie identiteit as die sg. prak-
tiese teologie (of soos dit ook genoem word, die amptelike of 
diakoniologiese groep van vakke) nie. Hierdie vakgroep is die 
jongste van die vier groot vakgroepe wat die liggaam van die 
teologiese studie uitmaak en wat hulself onderskeidelik besig 
hou met die teks van die Heilige Skrif (die bibliologiese vak-
ke), die geskiedenis van die kerk (ekklesiologiese vakke), die 
belydenis van die kerk (die dogmatologiese vakke) en die diens-
werk van die kerk (die diakoniologiese vakke). Dit is eintlik 
maar eers sedert die negentiende eeu dat hierdie vakgroep as 
'n selfstandige dissipline náás die ander drie erken is, toe daar 
vir die eerste keer dosente vir hierdie vakke in die teologiese 
fakulteite aangestel is. Die missiologiese vakke of sending-
wetenskap, wat maar eers enkele dekades gelede hoofsaaklik 
vanweë praktiese redes as 'n selfstandige vakgebied na vore 
gekom het, is in werklikheid 'n wesenlike onderdeel van die 
diakoniologiese groep van vakke. Saam vorm die diakoniolo-
giese en missiologiese vakke 'n duidelike vierde groep naas die 
eksegetiese, historiese en dogmatiese vakke. Daaroor bestaan 
daar in teologiese kringe konsensus. Sodra hierdie vierde groep 
egter ensiklopedies nader omskryf moet word, duik daar aller-
lei probleme op. Wat is presies die aard en die taak, die voor-
werp en die met ode van die sg. praktiese teologie? Het ons hier 
werklik met 'n wetenskaplike dissipline te make? Is dit in die-
selfde sin 'n teologiese vak waarin die ander teologiese vakke 
dit is? Hoe moet die verhouding tussen die praktiese teologie 
en die ander teologiese vakke omskryf word? 

Die feit dat daar oor die beantwoording van hierdie vrae 
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nog steeds onsekerheid bestaan en dat soms totaal verskillende 
antwoorde gegee word, kan nie net daaraan gewyt word dat 
ons hier met die jongste teologiese vakgebied te make het en 
dat ons dus moet verwag dat dit 'n tyd sal duur voordat daar 
tot volkome helderheid oor ensiklopediese vrae in verband 
daarmee gekom sal word nie. Daarvoor duur dit darem nou 
al te lank. Die rede vir die gebrek aan helderheid oor die identi-
teit van die praktiese teologie moet eerder gesoek word in die 
moeilikhede wat saamhang met die spesifieke karakter van 
hierdie vakgebied. Dit gaan hier naamlik om 'n vakgebied wat 
homself besig hou met vrae wat betrekking het op die kerklike 
praktyk, en dit is nie so eenvoudig om duidelik te maak in wat-
ter sin hierdie vakke 'n wetenskaplike karakter dra én as 'n vol-
bloed teologiese dissipline kan geld nie. Sowel die wetenskaps-
begrip as die opvatting van wat teologie is bied 'n bepaalde 
weerstand teen 'n eenvoudige en deursigtige antwoord op die 
vraag na die identiteit van die praktiese teologie. 

Tradisioneel word daar in die Westerse wêreld sedert die 
negentiende eeu onderskei tussen wetenskap en tegniek, tussen 
universitêre studie en opleiding vir 'n bepaalde beroep of pro-
fessie. Dit is vandag nog in 'n groot mate in ons eie land so 
dat onderwysers 'n professionele opleiding in kolleges ontvang, 
terwyl hulle bykomstige akademiese kwalifikasies aan 'n uni-
versiteit kan behaal. In Europa is die skeiding tussen beroeps-
opleiding en wetenskaplike studie nog duideliker as hier te lan-
de. Die groot vraag is nou of die saak waarom dit in die prak-
tiese teologie gaan, nie maar die professionele opleiding van 
die toekomstige predikant is nie. Indien dit die geval is - selfs 
al geskied dié opleiding volgens wetenskaplike metodes - kan 
dit moeilik volgehou word dat praktiese teologie 'n eie weten-
skap is wat in sy eie reg náás die ander teologiese vakke be-
staan en as gelykwaardig met hulle beskou kan word. Dit is 
waar dat die grense tussen professionele opleiding en akade-
miese studie in die jongste tyd vloeiend geword het. Moderne 
universiteite behartig dikwels ook opleidingsfunksies wat vroeër 
slegs in kolleges en ander inrigtings vir professionele skoling 
aangebied is. Tog is dit nog steeds só dat ook by die universi-
teit redelik duidelik onderskei word tussen wetenskaplike studie 
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en professionele opleiding. 'n Goeie voorbeeld hiervari is die 
feit dat die meeste universiteite wat onderwysers oplei, 'n diplo-
ma toeken vir die professionele vorming van die onderwys-stu-
dente as toevoeging tot die akademiese graad wat hulle reeds 
verwerfhet. 

Die vraag waarvoor die praktiese teologie staan, is of dit 'n 
blote praktiese opleiding van toekomstige predikante beoog, 
en of dit werklik 'n wetenskaplike studie wil wees wat gelyk-
waardig is met die ander teologiese vakke. Vir die beoefenaars 
van die praktiese teologie is dit geen vraag nie. Hulle wil hulle 
vakgebied as 'n volwaardige wetenskaplike teologiese dissi-
pline sien. Die probleem is egter dat lank nie alle teoloë daar-
van oortuig is dat hulle dit op deugdelike gronde waar kan 
maak nie. Nog steeds word die bedenking gehoor dat praktiese 
teologie eintlik nie aan die universiteit tuishoort nie, maar ver-
staan moet word as 'n soort praktiese vorming en professio-
nele opleiding wat liewer in kerklike vormingsentra of semi-
naries behartig moet word, waar die studente ná voltooiing 
van hulle wetenskaplike studie in die fynere kunste van die 
praktiese predikantswerk ingeoefen kan word. Daar is ook 
lande waarin praktiese teologie nie as 'n universitêre vak be-
skou word nie, maar waar volstaan word met 'n bepaalde prak-
tiese afrigting van toekomstige evangeliedienaars in kerklike 
kolleges (bv. in die Skandinawiese lande en ook in Engeland 
en op sekere plekke in Amerika).1 In Nederland word prak-
tiese teologie aan die Ryksuniversiteite onder die kerklike vak-
ke gereken wat deur buitengewone kerklike hoogleraars ge-
doseer word, net soos ook in Switserland. Daarmee word nie 
noodwendig die wetenskaplike aard van die praktiese teologie 
ontken nie, maar die herinnering word tog oopgehou dat die 
praktiese teologie nie volledig gelykgeskakel kan word met 
ander teologiese vakke nie (iets wat in Nederland trouens ook 
van dogmatiek geld, en gedeeltelik saamhang met 'n bepaalde 
opvatting van die neutraliteit van die wetenskap in geloofs-
kwessies).4 Waar praktiese teologie as universitêre studievak 
erken word, soos in Duitsland, word daar ook dikwels proble-
me ondervind met die elemente van praktiese oefening wat 
daarin voorkom, soos bv. die afrigting in preektegniek en ge-
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spreksmetodes, ens. Die neiging bestaan om dit eerder te sien 
as 'n aanhangsel van die praktiese teologie en dit in "Prediger-
seminare" of in institute vir praktiese teologie te laat plaas-
vind.3 

Dit is hierdie element van die praktiese opleiding van teolo-
giese studente vir die verrigting van bepaalde amptelike han-
delinge wat die groot probleme vir die praktiese teologie skep 
in sy poging om as volwaardige universitêre vak erken te word. 
Die praktiese teologie kan homself egter nie van hierdie funk-
sie losmaak nie. Histories gesproke is dit juis uit die behoefte 
aan hierdie praktiese vorming gebore. Wat ons vandag as prak-
tiese teologie ken, het oorspronklik voortgekom uit die sg. pas-
toraal-teologie wat geen ander bedoeling gehad het nie, as om 
'n praktiese toeleiding van jong teoloë tot die kerklike amp te 
wees.4 Die pastorale teologie is in 1774 deur die Rooms-Kato-
lieke teoloog F. S. Rautenstrauch ingevoer ten einde die toe-
komstige priesters voor te berei vir 'n beter uitoefening van 
hulle ampsfunksies, soos bv. die prediking, die kategese, die 
leiding van die liturgie en die pastorale arbeid in die algemeen.5 

Dit was nooit bedoel as 'n wetenskaplike dissipline nie, maar as 
'n aanvulling by die teologiese studie met die oog op die prak-
tiese toepassing van die teologiese kennis in die praktiese be-
diening. Hierdie oorspronklike doel van die pastorale teologie 
bly nog steeds vir die praktiese teologie van die allergrootste 
belang en kan nie verloën word nie. Die probleem is egter hoe 
hierdie doelstelling verenigbaar is met die uitgesproke bedoe-
ling van die praktiese teologie om 'n volwaardige wetenskap-
like en teologiese dissipline te wees. 

Met die instelling van die eerste leerstoele in die praktiese 
teologie aan die begin van die negentiende eeu, was die pri-
mêre doel daarmee ongetwyfeld die toerusting van toekoms-
tige ampsdraers vir hulle praktiese bediening. Die stof wat in 
behandeling geneem is, was in hoofsaak dieselfde wat in die 
pastorale teologie aan die orde gestel is. In wese het dit bestaan 
uit 'n samebundeling van pastorale ervaringe soos dit in die 
loop van die eeue in die kerklike praktyk opgedoen is en vir die 
toekomstige pastor van nut kon wees. In Rooms-Katolieke 
kringe is geteer op die geskrifte van die kerkvaders en ander 
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teoloë sedert die vierde eeu. In protestantse kringe is daaraan 
die ervaring binne die reformatoriese kerke sedert die Refor-
masie toegevoeg. Dat daarmee in 'n wesenlike behoefte voor-
sien is, kan nie betwyfel word nie. Dit is egter duidelik dat 
die pastorale teologie nóg op Rooms-Katolieke bodem, nóg 
op protestantse erf tot 'n wetenskaplike studie uitgegroei het. 
Oor die nut en praktiese waarde daarvan kon daar weinig 
twyfel bestaan. Die wetenskaplike aard en status daarvan was 
egter minder duidelik. Waar die benaming pastorale teologie 
bly voortbestaan het (soos in die Rooms-Katolieke Kerk en in 
lande soos Engeland en Amerika), is daar nie soveel moeite ge-
doen om die wetenskaplike gehalte van hierdie vakgebied te 
begrond nie, en dit is dan ook meesal hoofsaaklik verstaan as 
'n soort kerklike vorming wat selfs buite die universitêre stu-
die kan omgaan. Waar praktiese teologie egter aan die univer-
siteit as 'n vakgebied binne die teologiese fakulteit gedoseer 
is, het die vraag na die wetenskaplike en teologiese gehalte van 
hierdie vak om ernstige besinning gevra. 

In hierdie verband het die benaming "praktiese teologie" 
van die begin af 'n negatiewe rol gespeel. 'n Mens kan nie sê 
dat die benaming "praktiese teologie" sonder meer duidelik 
is nie. Wanneer 'n mens "prakties " as 'n kwalifikasie by "teo-
logie" neem, ontstaan die indruk dat ons hier met 'n vorm van 
teologie te make het wat onderskei moet word van die "teore-
tiese" of wetenskaplike teologie. Die uitdrukking "theologia 
practica" het in die geskiedenis vir 'n lang tyd gedien as aan-
duiding van die persoonlike, praktiese vroomheid in teenstelling 
tot die teoretiese of spekulatiewe kennis van God soos dit in 
die teologiese wetenskap ontwikkel word.8 Natuurlik is dit ook 
moontlik om in die byvoeglike naamwoord "practica" 'n ver-
wysing te sien na die praxeis of handelinge van die kerk, sodat 
die uitdrukking theologia practica 'n parallel sou vorm vir 'n 
uitdrukking soos theologia dogmatica. Só kom dit inderdaad 
ook voor by gereformeerde teoloë soos Andreas Hyperius, 
Zepperus en Voetius.7 In hierdie laaste geval sou praktiese 
teologie dan verstaan moet word as die teologiese wetenskap 
wat homself met die handelinge van die kerk besig hou. As dit 
só opgeneem word, hoef die benaming "praktiese teologie" na-

11 



tuurlik nie 'n refleksie te werp op die wetenskaplike aard van 
hierdie vakgebied nie. Die probleem is egter dat die uitdruk-
king "praktiese teologie" nie van huis uit in hierdie betekenis 
verstaan is nie, maar juis gedien het om iets "prakties" in teen-
stelling tot die wetenskaplike teologie aan te dui. Dit is dan 
ook nie altyd duidelik in watter betekenis diegene wat in die 
sewentiende eeu van "praktiese teologie" gepraat het, dié uit-
drukking gebruik het nie. Gevolglik het die aanduiding van 
hierdie vakgebied as "praktiese teologie" eerder daartoe gedien 
om die wetenskaplike karakter daarvan twyfelagtig te maak, 
as om dit bo alle twyfel te bevestig. 

'n Interessante voorbeeld hiervan vind ons in die versoek 
wat by die Sinode van Dordrecht gedien het in 1618, afkomstig 
van die afgevaardigdes van Zeeland, dat die sinode homself 
moet uitspreek oor die wenslikheid van onderrig van die teo-
logiese studente in die theologia pratica en die afneem van 'n 
examen practicum naas die eksamen in die leer. Uit die moti-
vering blyk dit duidelik dat dit vir die Zeelandse afgevaardig-
des gegaan het oor sulke praktiese sake soos die persoonlike 
godsvrug van die kandidate en hulle geskiktheid om die ge-
meente prakties voor te gaan in die onderwysing in die gesonde 
leer. Hulle wil graag sien dat die studente meer praktiese oefe-
ning moet kry in dié dinge wat hulle in hulle ampswerk sal moet 
doen, en dat hulle meer kontak met die kerklike lewe moet hê. 
Dit is feitlik seker dat die uitdrukking "praktiese teologie" in 
hierdie verband dus nie as 'n wetenskaplike vak gesien is nie, 
maar selfs in teenstelling tot die wetenskaplike studie staan.8 

'n Paar jaar later, in 1622, hoor ons die Sinode van Suid-
Holland 'n versoek rig aan die kuratore van die Universiteit 
van Leiden om 'n professor in die "praktiese teologie" aan te 
stel. Die sinode motiveer sy versoek deur te sê dat "het eynde 
van het studium der H. Theologiae behoort te wezen praxis: hoe 
namelijk een student der H. Theologiae, tot den heyligen 
kerckendienst comende, denselven vruchtbaerlick sal betre-
den". Die sinode is nou veral bekommerd daaroor dat die jong 
predikante nie altyd weet hoe hulle die praktiese nut van die 
verskillende leerstukke aan die gemeente moet verduidelik nie. 
Gevolglik kan hulle nie goeie herders vir die gemeentes wees 
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nie. Hieruit blyk dit dat die sinode die uitdrukking "theologia 
practica" gebruik as aanduiding van onderrig aan die studente 
oor die praktiese relevansie van die teologiese kennis waaroor 
hulle reeds beskik. Dit gaan nie oor 'n afsonderlike wetenskap 
nie. Dit gaan oor opheldering aangaande die toepassing van die 
teologie in die praktyk. Só verstaan die teologiese fakulteit van 
Leiden dit in elk geval. Hulle antwoord die sinode dat hulle 
dit betwyfel of dit juis sou wees om 'n afsonderlike behande-
ling van die praktiese vrae naas die teoretiese in te voer en 
gee die versekering dat die professore nog altyd probeer het 
om die praktiese nut van die Skrifuitsprake vir die studente 
aan te toon, en dat hulle dit in die toekoms nog meer getrou 
sou doen." Uit hierdie antwoord is dit duidelik dat praktiese 
teologie volgens die mening van die teologiese fakulteit geen 
afsonderlike teologiese vak kon wees nie, altans dan nie in die 
sin waarin hulle die uitdrukking theologia practica verstaan 
het nie. Dit is egter moontlik dat die sinode iets meer op die 
oog gehad het, soos bv. 'n deegliker vorming in dinge soos 
die preekkunde en ander dinge wat later tot die pastorale teo-
logie gereken sou word. Ons vind immers in die sewentiende 
eeu dat mense soos Alsted en Voetius in lyn met Hyperius en 
Zepperus die benaming theologia practica gebruik as oorkoepe-
lende benaming vir onderrig in sulke pastorale handelinge as 
die prediking en die kategese. Ons weet egter nie of die sinode 
hulle versoek op grond van 'n dergelike interpretasie van die 
uitdrukking theologia practica tot die kuratore gerig het nie. 
Dit is egter moeilik voorstelbaar dat hulle vir 'n professor in die 
praktiese teologie sou gevra het as hulle, soos die teologiese 
fakulteit, bloot aan die praktiese relevansie van die teologie 
gedink het. 

Hoe dit ook sy, die onduidelikheid oor wat presies met "prak-
tiese teologie" bedoel is, het bepaald nie daartoe bygedra om 
die wetenskaplike karakter van die praktiese teologie bo alle 
twyfel te stel nie. Die wetenskapsbeskouing van die agtiende 
eeu kon dan ook moeilik voorsiening maak vir 'n "wetenskap" 
wat in werklikheid weinig meer as 'n praktiese afrigting van 
mense vir hulle toekomstige betrekking was. Trouens, die ag-
tiende eeu het selfs die wetenskaplikheid van die teologie as 
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geheel in twyfel begin trek. Onder dié omstandighede was die 
argwaan teenoor die praktiese teologie nog net groter as teen-
oor die ander teologiese vakke. So adviseer Fichte die Universi-
teit van Berlyn om die teologiese fakulteit slegs dán 'n plek aan 
die universiteit te gee, as hy homself van sy "praktiese aan-
hangsels" ontdoen. En G. J. Planck, self teoloog, skryf in 1794 
dat die eksegese, die geskiedenis en die sistematiek tot die 
wetenskaplike teologie behoort, maar nie die praktiese teolo-
gie nie. Sy rede daarvoor is dat die praktiese teologie, wat hy 
"theologia applicata" noem, geen nuwe kennis-elemente aan-
gaande die godsdiens aan die teologiese wetenskap toevoeg 
nie, omdat dit homself slegs besig hou met die toepassing op 
religieuse gebied van wat in die profane wetenskappe soos re-
toriek en pedagogiek geleer word. Hy was dan ook van mening 
dat die praktiese teologie des te minder noodsaaklik is, namate 
die teoloog beter onderlê is in die wetenskaplike teologie, en 
des te noodsaakliker, wanneer iemand minder van die weten-
skaplike teologie begryp.1 1 Waarskynlik het hy daarmee 'n me-
ning uitgespreek wat by baie in sy tyd geleef het. Vir hulle be-
sef was daar in die ryk van die wetenskap geen ruimte vir 'n 
vak wat volgens sy eie bedoeling op die praktyk gerig is, en nie 
kan waar maak dat hy werklik wetenskap en teologie is nie. 

Wat die agtiende eeu van die praktiese teologie geëis het, 
was om aan te toon dat hy 'n eie voorwerp van wetenskaplike 
bestudering het en dat hy daarby van aanvaarbare weten-
skaplike met odes gebruik maak. 1 2 Dit kon onder die omstan-
dighede egter nie so maklik gedoen word nie. Ook vir die an-
der teologiese vakke was dit soms moeilik om hulle wetenskap-
likheid te bewys. Onder die druk van die opkoms van die his-
toriese denke het die eksegetiese en historiese vakke hulle 
wetenskaplikheid steeds meer daarop gebaseer dat hulle ge-
bruik maak van die histories-kritiese metode. Die sistematiese 
teologie het homself as wetenskap probeer handhaaf deur hom-
self innig met die wysbegeerte te verbind en só as objektiewe, 
rasionele denke deur te gaan. Vir die praktiese teologie was dit 
egter uiters moeilik om vir homself 'n respektabele plek aan 
die universiteit te verower. Die stof van die pastorale teologie 
waaroor dit in die praktiese teologie gegaan het, kon nóg by 
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die historiese, nóg by die sistematiese teologie ingedeel word." 
Dit was moeilik om 'n aanvaarbare eie voorwerp van bestude-
ring te omlyn en die versekering te gee dat van dié soort weten-
skaplike metodes gebruik gemaak word wat onder die invloed 
van die opkomende positivistiese denke vir die universiteite 
alleen-geldigheid begin besit het. Dat die praktiese teologie 
homself uiteindelik tog aan die universiteite gehandhaaf het, 
was meer die resultaat van praktiese toegewings as van prinsi-
piële oortuiging. Meer praktiese opleiding van die studente was 
nodig, en daarom is dit ook geduld.1 4 Die gevolg was egter dat 
die praktiese teologie uit die staanspoor 'n slegte gewete oor sy 
eie teenwoordigheid aan die universiteit gehad het en van die 
begin af in 'n worsteling gedompel is om sy eie identiteit te 
ontdek en dit op 'n aanvaarbare wyse binne die universitas 
scientiarum te verdedig. 
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2. Teorie van die kerklike 
praktyk 

Die vader van die moderne praktiese teologie was Friedrich 
Schleiermacher, wat in sy Kurze Darstellung des theologischen 
Studiums (1811) vir die eerste keer 'n poging aangewend het 
om binne die raamwerk van 'n ensiklopediese oorsig oor die 
teologiese vakke aan die praktiese teologie 'n duidelike plek 
te gee. Nie alleen deur sy keuse vir die benaming "praktiese 
teologie" nie, maar ook deur die wyse waarop hy die plek en 
taak van die praktiese teologie omskryf het, het hy die toe-
koms van hierdie vakgebied blywend beïnvloed. 

Schleiermacher gaan daarvan uit dat die teologie as geheel 
'n praktiese gerigtheid het. Daarom reken hy die teologie tot 
die sg. positiewe wetenskappe. Daaronder verstaan hy weten-
skappe wat nie soseer 'n eie veld van ondersoek het nie, maar 
wat 'n aantal kennis-elemente uit verskillende ander wetenskap-
pe met mekaar verbind met die oog op 'n spesifieke doel." 'n 
Goeie voorbeeld hiervan is die mediese wetenskap, wat elemen-
te uit 'n hele aantal selfstandige wetenskappe met mekaar saam-
voeg met die oog op die praktiese doel van die bestryding van 
krankheid. Word hierdie praktiese doel van die mediese weten-
skap weggedink, dan val die geheel uiteen in 'n aantal kompo-
nente uit ander wetenskappe. Weliswaar is die mediese weten-
skap en ander positiewe wetenskappe geen "suiwer" weten-
skappe in die sin van wetenskappe soos die natuurkunde en 
die geskiedenis, die natuurfilosofie en die etiek, wat Schleier-
macher as noodsaaklike wetenskappe beskou, omdat hulle deur 
logiese deduksie met noodsaaklikheid na vore kom by die na-
denke oor die "absolute syn" nie, maar in 'n sekondêre en af-
geleide sin kan die naam van wetenskap tog nie aan hulle ont-
sê word nie. 
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Wanneer Schleiermacher die teologie 'n positiewe wetenskap 
noem, bedoel hy dat óók die teologie opgebou is uit 'n aantal 
elemente van ander wetenskappe wat met mekaar verbind word 
met die oog op 'n praktiese doel, nl. "das christliche Kirchcn-
regiment" of "die Kirchenleitung", waaronder hy alle lewens-
uitinge van die kerk saamvat. 1 8 As 'n mens hierdie praktiese 
doel weg-dink, sou die teologie uiteenval in elemente wat tuis-
hoort onder die geskiedenis- en die taalwetenskap, die gods-
diensfilosofie en die etiek. As positiewe wetenskap is die hele 
teologie van 'n praktiese en kerklike aard, omdat dit die beter 
funksionering van die kerklike lewe moet dien." Dit doen eg-
ter niks af van die wetenskaplike aard van die teologie nie, om-
dat dit karakteristiek van 'n positiewe wetenskap is om soda-
nige praktiese doel te hê. 

Schleiermacher deel die teologie in drie vakgroepe in: die 
filosofiese, die historiese en die praktiese teologie. Terwyl die 
filosofiese teologie die taak ontvang om aan die teologie 'n 
wetenskaplike begronding te bied (deur o.a. die staanplek van 
die Christendom en die kerk in die werklikheid vas te stel), en 
die historiese teologie alles omvat wat tradisioneel onder die 
eksegese, die kerkgeskiedenis en die dogmatiek ter sprake kom, 
val die sorg vir die kerklike praktyk op die terrein van die 
praktiese teologie.18 En omdat die hele teologiese bedryf geen 
ander doel het as om die kerklike praktyk ten goede te kom 
nie, kan hy die praktiese teologie (met gebruikmaking van die 
beeld van 'n boom) selfs die "kroon" of top van die teologie 
noem, omdat alles wat in die wortels en die stam opgeneem 
word, uiteindelik daarin uitgroei en sigbaar word. 1 8 ' 

Schleiermacher het met hierdie voorstelling van sake ver-
skillende dinge bereik. Eerstens kon hy daarmee die weten-
skaplike karakter van die teologie as geheel binne die universi-
têre opset verdedig. Dit gaan in die teologie volgens Schleier-
macher nie om iets buite-wêrelds waarvan 'n mens (soos daar 
altyd in die teologie gesê is) slegs deur "bonatuurlike" openba-
ring kennis kan ontvang nie. Inteendeel, dit gaan in die teolo-
gie om dinge wat deur ander wetenskappe ook bestudeer word. 
Die verskynsel van religieusiteit en die Christendom en kerk as 
verskyningsvorme daarvan is vir almal daar om bestudeer te 
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word en dit word ook in ander vakke bestudeer. Die teologie 
neem deel aan hierdie studie, maar net met die oog op 'n be-
paalde praktiese doel, die regering van die kerk. Waarom sou 
die goeie reg en die wetenskaplike karakter van die teologie 
dan bestry kan word? 

Tweedens kon Schleiermacher nou ook die praktiese teolo-
gie as onderdeel van die teologie van 'n vaste plek verseker. Hy 
doen dit deur van die praktiese aard van die teologie as geheel 
uit te gaan. Daarin tel hy 'n draad op wat al sedert die tyd van 
die skolastiek in die teologiese denke self 'n rol gespeel het, 
maar wat veral vanuit 'n ander gesigshoek as by die skolastiek 
in die Reformasie sterk na vore gehaal is. Vir Luther en Calvyn 
was die teologie deur en deur 'n praktiese en eksistensiële saak 
in teenstelling tot die "spekulasie" van die skolastiese denke. 
In die tyd van die Ortodoksie is hierdie gedagte van die prak-
tiese aard van die teologie ook deurgaans aanwesig, al word 
dit dan ten onregte gebruik as argument daarvoor dat daar 
naas die spekulatiewe of teoretiese teologie ook plek moet wees 
vir die theologia practica as toepassing van wat in die teoretiese 
teologie geleer word. 2 0 Dit was nou egter juis die praktiese 
aard van die theologia practica wat dit in die agtiende eeu 
moeilik gemaak het om dit as 'n afsonderlike vakgebied aan 
die universiteit te erken. Schleiermacher maak nou van die nood 
'n deug deurdat hy die hele teologie tot 'n praktiese of positiewe 
wetenskap verklaar, maar dit daarby op één lyn stel met ander 
positiewe wetenskappe wat wel 'n plek aan die universiteit het. 
Gevolglik kon hy aanvoer dat die teologie as positiewe weten-
skap metodies net so wetenskaplik is as ander positiewe weten-
skappe, en dat die praktiese teologie nie alleen 'n wesenlike 
onderdeel van die teologie is nie, maar selfs dit waarop alles 
in die teologie uitloop. 

Met hierdie redenasie het Schleiermacher die koers van die 
praktiese teologie vir die toekoms bepaal, waarskynlik meer as 
wat hy self besef het. Wat homself betref, het hy nie soveel prak-
tiese waarde aan die praktiese teologie geheg, dat hy eers van 
mening was dat daar afsonderlike hoogleraars vir hierdie vak-
gebied benoem hoef te word nie. 2 1 Klaarblyklik het hy ook nie 
'n alte grootse visie gehad van die taak van die praktiese teolo-
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gie nie. Self omskryf hy dit as die taak om die kunsreëls vir 
die leiding van die kerk te formuleer. Dié kunsreëls moet egter 
heeltemal gebaseer wees op wat in die filosofiese en historiese 
teologie geleer word. 2 2 Schleiermacher was van mening dat 'n 
ervare predikant of ander hoogleraars in die teologie goedskiks 
hierdie taak kon behartig. 

Hoewel Schleiermacher dus self nie 'n eie voorwerp van stu-
die aan die praktiese teologie gegee het nie, maar net 'n prak-
tiese taak, het dit tog na sy tyd duideliker geword dat die taak 
wat hy aan die praktiese teologie gegee het, op niks minder 
neerkom nie, as daarop dat hierdie vakgebied die teorie vir die 
kerklike praxis moet formuleer. 2 3 Dit beteken dat die praktiese 
teologie tot 'n teoretiese dissipline word. Daarmee is die ou 
idee van die pastorale teologie in beginsel agtergelaat. By 
Nitzsch (1787-1864) word dit alles uitgewerk en op 'n vaste 
basis geplaas.24 Die praktiese teologie moet die kerk bestudeer 
en die teorie formuleer wat die kerklike praxis in sy voile om-
vang moet beheer. Hierdie opvatting van die praktiese teolo-
gie het deur allerlei ontwikkelinge heengegaan waarin dit in 
verskillende rigtings gebuig en benut is. 'n Mens kan egter met 
veiligheid sê dat dit tot in ons tyd beheersend gebly het en in 
die jongste tyd selfs weer in 'n besondere sin op die voorgrond 
gestel word. 

Daar is veral 'n paar basiese dinge wat met die opvattings 
van Schleiermacher gegee is en vir die volgende tyd beslissende 
betekenis gekry het. Een daarvan is dat die idee van wat teolo-
gie is, by Schleiermacher 'n verandering ondergaan het. Voor 
Schleiermacher is teologie altyd verstaan as kennis van God 
en is die voorwerp van die teologiese studie gesoek in die open-
baring van God. By Schleiermacher word die menslike religieu-
siteit en die kerk as die Christelike verskyningsvorm daarvan 
die voorwerp van die teologiese wetenskap. Alles wat nou in 
verband met die kerk staan, verdien die naam van teologie. Die 
praktiese teologie kan as 'n teologiese vak geld, omdat dit be-
oog om die kerklike funksionering te dien. Dit lei daartoe dat 
teologie tot 'n empiriese studie word, want die mens se reli-
gieuse lewe en die kerk as die historiese uitdrukkingsvorm daar-
van is dinge wat empiries bestudeer kan word. Maar dit bring 
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ook mee dat daar 'n geweldige ontgrensing van die voorwerp 
van die teologiese studie plaasvind. Die hele fenomeen van die 
religie, die kerk en die werklikheid waarbinne die kerk homself 
moet realiseer, kan op hierdie manier tot voorwerp van die 
teologiese studie word, solank die wil van die teoloog by die 
bestudering van hierdie dinge maar net is om die kerk daarmee 
tedien. 2 5 

Dat die praktiese teologie onder hierdie omstandighede tot 
'n omvattende vakgebied kon uitgroei, spreek vanself. Die ou 
taak van die praktiese vorming van toekomstige evangeliedie-
naars soos dit in die pastorale teologie op die voorgrond ge-
staan het en ook by Schleiermacher nog vir alle praktiese doel-
eindes die geval was, word gaandeweg as te eng ervaar en ag-
tergelaat ten gunste van 'n omvattende bestudering van die kerk 
en sy lewensvorme.26 Selfs in die Rooms-Katolieke teologie, 
waarin die benaming "pastorale teologie" nog steeds gebruik 
word, vind daar reeds gedurende die negentiende eeu 'n paral-
lels ontwikkeling plaas en word die kerk en sy lewe steeds meer 
die voorwerp van belangstelling van die praktiese teologie, eer-
der as die ampte en hulle funksionering. Hierdie ontwikkeling 
word na die Tweede Vatikaanse Konsilie besonder sterk ge-
stimuleer. Die resente standaardwerk, Handbuch der Pastoral-
Theologie, moet gesien word as die resultaat van hierdie ont-
wikkeling. Daarin omskryf Schuster die pastorale teologie as 
praktiese teologie, en hy definieer dan nader dat dit die weten-
skaplike leer is aangaande die kerk en sy selfontplooiing in 
die hede. 2 7 Die doel van die praktiese teologie, so formuleer 
Rahner, is om dit vir die kerk moontlik te maak om op 'n ade-
kwate wyse te kan optree in en teenoor die wêreld van ons tyd. 2 8 

Dit kom baie naby aan 'n definisie van praktiese teologie wat 
vroeër reeds deur die protestantse teoloog Haendler gegee is, 
toe hy dit omskryf het as "struktuur-teologie van die kerk soos 
dit in die hede is". 2 9 Die bedoeling is dan dat die kerk van die 
verlede die voorwerp van bestudering van die kerkgeskiedenis 
is; die kerk soos dit as dogmatiese idee idealitêr moet wees, tot 
die gebied van die dogmatiek behoort, maar dat die aktuele 
kerk soos dit vandag is en in die wêreld leef en funksioneer, 
deur die praktiese teologie bestudeer moet word. 
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Die bedoeling is dat die praktiese teologie op grond van sy 
bestudering van die kerk en sy bestaan in die huidige wêreld 
tot 'n teorie vir die praxis van die kerk moet kom. Dit gaan 
daarby om 'n empiriese studie waarby inderdaad alle faktore 
in aanmerking geneem moet word. Die innerlike kragte wat 
in die kerk werk, die tendense van die tyd, die verwagtinge 
van hoe toekomstige ontwikkelinge sal wees: dit alles kom 
in aanmerking by die bepaling van die teorie vir die kerklike 
praktyk wat hier geformuleer moet word. Dat dit kan uit-
groei tot 'n groot-opgesette studie waarvan die grense byna 
nie meer getrek kan word nie, spreek vanself. Die genoemde 
Handbuch self is 'n omvattende meerdelige werk waaraan 
teoloë, sosioloë, psigoloë, kultuur-filosowe, antropoloë, ken-
ners van die heersende ideologieë en andere meegewerk het. 
Die doel van dit alles is om die praktiese teologie te help om 'n 
wyse van optrede vir die kerk te bepaal wat sal beantwoord 
aan die eise van die tyd. 

Terwyl hierdie soort aanpak van die praktiese teologie meer 
op die breedte van die oriëntasie aangaande die kerk en sy funk-
sionering konsentreer, sien ons in die jongste tyd 'n rigting in 
die praktiese teologie opkom wat meer daarvan verwag om die 
probleme waarom dit in die praktiese teologie gaan, nie soseer 
te sien as probleme op die breë terrein van die kerklike lewe 
in die moderne wêreld nie (hoewel dit nie uitgesluit word nie), 
maar as probleme wat te make het met die vraag na die kom-
munikasie van die evangelie soos dit plaasvind in 'n situasie 
van tussenmenslike verhoudinge.80 Die hoof-vraagstelling bly 
dieselfde as in die praktiese teologie sedert Schleiermacher, nl. 
die vraag na die regte teorie vir die kerklike praxis. Die kerk-
like praxis word hier egter in die besonder gesien as die be-
invloeding van mense in hulle situasie om die relevansie van 
die evangelie vir hulle lewe te ontdek. Dit klink veel meer 
"teologies" as wat Schleiermacher te sê gehad het oor "das 
Kirchenregiment". Dit is nie sonder rede dat hierdie rigting 
veral ná Barth en die eksistensie-teologie na vore gekom het 
nie. Tog is dit ook hier duidelik dat dit soos by Schleiermacher 
om 'n tegniek gaan. En vir die formulering van die teorie wat 
hierdie tegniek moet beheers, word hier swaar aangeleun teen 
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die sg. "soziale Handlungswissenschaften" in die sin waarin 
Schelsky daarvan praat. Dit is wetenskappe wat hulle besig 
hou met die bestudering van die tegnieke en metodes wat nodig 
is vir die beïnvloeding van mense wat met mekaar in 'n per-
soonlike verhouding verkeer.31 'n Goeie voorbeeld hiervan is 
die agogiek, wat die vraag wil beantwoord hoe 'n mens innerlik 
ten goede verander kan word as resultaat van sy kontak met 
'n ander persoon in 'n verhouding wat sodanige verandering 
op die oog het. Firet het veral in die agogiek groot moontlik-
hede gesien vir 'n verdieping en verryking van die pastorale 
optrede." 

Wanneer van hierdie standpunt uitgegaan word, word die 
praktiese teologie dikwels self as 'n teologiese handelingsweten-
skap beskryf." Die bedoeling is dat die praktiese teologie op 'n 
empiries-kritiese wyse moet soek na die tegniek vir die godsdiens-
tige beïnvloeding van andere in 'n ewe-menslike situasie. Teolo-
gies omskryf Firet die handeling waarom dit hier gaan, as die 
optrede van die pastor of van iemand anders waardeur hy as 
"intermediair" kan dien vir die koms van God tot die mens in 
sy situasie en wêreld.84 Dit lê in die verlengde van hierdie siening 
op die praktiese teologie om dit ook te sien as die wetenskap 
wat tot doel het om hom met die kommunikasieverskynsel as 
sodanig besig te hou vir sover dit op die godsdienstige beïn-
vloedingsituasie van toepassing is." Firet omskryf dan ook die 
taak van die praktiese teologie as die ondersoek na die struk-
tuur en die funksie van die kommunikasie-sisteme wat die koms 
van God na die mens in sy wêreld intermediërend kan dien." 

Daar is egter in ons tyd 'n hele aantal praktiese teoloë wat 
hierdie benadering as te eng beskou." Hulle voel veral dat dit 
verkeerd is om die praktiese teologie so sterk aan die kerk te 
verbind en meen dat die praktiese teologie op dié manier nooit 
heeltemal aan sy afkoms uit die pastorale teologie sal ontgroei 
nie. Hoewel dit nog steeds so is dat die meeste praktiese teoloë 
aan die kerk 'n sentrale posisie toeken by die omskrywing van 
die taak van die praktiese teologie, is daar andere wat meen dat 
dit in die praktiese teologie eerder behoort te gaan om alle gods-
dienstige handelinge wat in die samelewing voorkom, nie slegs 
om die handelinge van die kerk nie. Hulle voer aan dat die in-
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vloed van die kerk as instituut in die samelewing steeds meer 
afneem, terwyl daar allerlei ander vorms van godsdienstige en 
Christelike praxis na vore kom wat nie in direkte verband met 
die geïnstitueerde kerk staan nie." Ook daaraan behoort die 
praktiese teologie aandag te gee. Daar is tremens 'n bepaalde 
lyn van denke wat uit die negentiende eeu afkomstig is, waar-
volgens die praktiese teologie homself nie slegs op die kerk 
moet rig nie, maar op die Koninkryk van God. Dit open wyer 
perspektiewe en daarom voel sommige dat dit beter is om alle 
handelinge wat daarop bereken is om die saak van die Konink-
ryk te dien, tot voorwerp van die praktiese teologie te maak.'9 

Bowendien, so word daar geredeneer, staan samelewing en 
kerk nie as twee afgeslote groothede teenoor mekaar nie. Die 
kerk is deel van die samelewing en word daardeur gestempel. 
Dit is dus onmoontlik dat die praktiese teologie homself met 
die kerklike handelinge besig kan hou, sonder om die aard van 
die samelewing te ondersoek waarbinne dié handelinge geskied. 
Op hierdie wyse skuif die belangstelling van die praktiese teo-
logie steeds meer oor na samelewingsvrae en word steeds meer 
aandag gegee aan faktore in die samelewing wat geestelik ont-
wrigtend kan wees en wat dus nie deur die kerk verwaarloos 
mag word in sy bediening nie. Uit Amerika kom die onderskei-
ding tussen "pastoral-care-movement" wat hom hoofsaaklik 
besig hou met die enkeling en sy aanpassing in die samelewing, 
en die "public-ministry-movement" wat die aandag meer rig op 
politieke en maatskaplike kwessies en die stryd aanbind teen 
alles wat die vryheid en selfrealisering van mense in die same-
lewing in die weg staan. Vanuit die gesigshoek van die "public-
ministry-movement" word skerp kritiek teen die "pastoral-care-
movement" gelewer, omdat dit daarin sou gaan om 'n persoon-
like pre-okkupasie met die emosionele probleme van diegene 
wat bemiddeld genoeg is om te betaal vir die weelde van 'n 
professionele vriend om hulle by te staan met hulle psigiese 
probleempies, terwyl talle ander mense honger ly en in ar-
moede en 'n toestand van onderdrukking verkeer. Die gevoel is 
dat die praktiese teologie hom eerder met hierdie maatskap-
like probleme as met die aanpassing van die individu moet be-
sig hou.40 
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Op hierdie punt vind daar 'n aansluiting plaas by opvattings 
oor die praktiese teologie wat beïnvloed word deur die moderne 
teorie-praxis-problematiek en die politieke teologie. Die eksis-
tensialisme wat in die teologie so 'n groot rol gespeel het, is in 
die afgelope twee dekades vervang deur eerstens 'n terugkeer 
na die positivisme (die eerste fase van die analitiese filosofie), 
daarna 'n terugkeer na Hegel, wat weer gelei het tot 'n open-
heid vir die neo-Marxisme. Daarmee hang die opkoms saam 
van die kritiese teorie en die aksentuering van die politieke 
dimensie van alle denke. In die teologie sien ons die resultaat 
daarvan in die bekende genitief-teologieë: teologie van die 
hoop, teologie van die revolusie, teologie van bevryding, wat 
almal saamgevat kan word onder die oorkoepelende titel van 
"politieke teologie". Absoluut beheersend in hierdie teologieë 
is die vraag na die verhouding tussen teorie en praxis. Vir die 
wetenskapsteorie beteken dit dat die idee van 'n neutrale weten-
skap verwerp word, en dat die waarheid gemeet word aan die 
vraag in watter praxis dit uitmond. Die universiteite word daar-
van beskuldig dat hulle nog altyd 'n ideologiese waarheidsbe-
grip daarop nagehou het. Onder die dekmantel van die naja-
ging van die waarheid ter wille van die waarheid, sonder om te 
vra na die politieke betekenis daarvan, sou die universiteite 
en die wetenskap in die algemeen gefunksioneer het as instru-
mente vir die behoud en verstewiging van die status quo van 
die onderdrukkende kapitalistiese maatskappy. Dit is nodig 
dat die ideologiese onderbou van dié idee van wetenskap ont-
masker moet word, sodat die universiteite en die wetenskap 
in diens gestel kan word van die verandering van die status quo 
en kan meewerk aan die totstandkoming van 'n nuwe maatskap-
py waarin menslikheid, vryheid en geluk sal heers. Adorno, 
Marcuse en Habermas word die groot name in die jare sestig. 
Studente-onluste, demokratisering van die universiteite en die 
wetenskap self gaan soos 'n veldbrand deur die Westerse 
wêreld." 

Ook die teologie word meegevoer in 'n nuwe stroom van 
entoesiasme. Dit lyk asof die groot geleentheid vir die teologie 
opgedaag het om sy praktiese aard uit te leef binne 'n weten-
skapsidee wat om die praxis roep. Veral vir die praktiese teolo-
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gie lyk dit asof daar nuwe horisonne oopgaan.42 Is die praktiese 
teologie dan nie minstens sedert Schleiermacher verstaan as die 
teorie vir die kerklike praxis nie? Reg verstaan, moet dit ge-
definieer word as die kritiese teorie vir die kerklike praxis, so-
dat die ideologieë wat in die kerklike praktyk ingebou is. ont-
masker kan word. Wat meer is, die kerk en die samelewing kan 
tog nie los van mekaar gedink word nie. Die kerk bestaan enkel 
ter wille van die bevryding van die samelewing uit allerlei vor-
me van verknegting. Daarom is dit logies om te sê dat die kri-
tiese teorie waarom dit in die praktiese teologie gaan, nie net 
op die kerk betrekking kan hê nie, maar op die hele samele-
wing. Dit beteken dat praktiese teologie volgens reg eintlik ver-
staan moet word as kritiese teorie van die samelewing, waarby 
uiteraard die godsdienstige aspekte van die praxis in die same-
lewing besondere aandag moet ontvang.48 

Op hierdie punt kan ons hierdie beknopte oorsig oor die 
ontwikkeling van die praktiese teologie sedert Schleiermacher 
afsluit. Die vraag wat homself aan ons opdring, is hoe ons daar-
oor moet oordeel. Die vernaamste kwessie wat ons daarby aan 
die orde sal moet stel, is of die teologiese gehalte van die prak-
tiese teologie nie langs hierdie weg in die gedrang kom nie. 
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3. Die teologiese gehalte van 
die praktiese teologie 

In die ontwikkeling van die denke oor die praktiese teologie 
sedert Schleiermacher het 'n paar dinge duidelik geword: dat 
dit in die praktiese teologie om méér gaan as die praktiese vor-
ming soos dit in die ou pastorale teologie voorsien is; dat die 
praktiese teologie as wetenskaplike dissipline ten doel het om 
die teorie vir die kerklike praxis te formuleer, en dat die prak-
tiese teologie noodsaaklikerwyse gebruik moet maak van die 
kennis wat deur nie-teologiese vakke aangaande die mens en 
sy situasie, sowel as aangaande die beginsels en metodes van 
sinvolle kommunikasie verstrek kan word. Oor hierdie dinge 
bestaan daar in beginsel vandag nie meer verskil nie. Daar is 
egter wél verskil oor die wyse waarop dit nader uitgewerk word. 
Dit is moontlik om met mekaar oor hierdie basiese dinge saam 
te stem, en tog verskillende uitgangspunte te hê en verskillende 
aksente te lê. Ten diepste lê agter hierdie verskille uiteenlopen-
de opvattings oor die vraag hoe die praktiese teologie sy teolo-
giese gehalte moet bewaar. Die kritiese vraag wat 'n mens aan 
die praktiese teologie soos dit sedert Schleiermacher ontwikkel 
het, sal moet stel, is of dit werklik daarin geslaag het om in 
die voile sin van die woord 'n teologiese wetenskap te bly. Die-
gene wat minder gelukkig is oor die rigting wat veral in die 
jongste tyd in die praktiese teologie ingeslaan is, dring almal 
op een of ander wyse daarop aan dat daar 'n radikalisering 
van die teologiese karakter van hierdie vakgebied moet in-
tree. 

Dit is bekend dat Abraham Kuyper in sy Encyclopaedic der 
Heilige Godgeleerdheid 'n ander weg gegaan het as dié wat in 
navolging van Schleiermacher tot die moderne ontwikkelinge 
gelei het." Kuyper wys met name al die benaming "praktiese 
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teologie" vir hierdie vakgebied van die hand. Die rede daar-
voor is eerstens dat hy dit 'n te algemene benaming vind wat 
verwarrend is, omdat dit nie duidelik tot uitdrukking bring wai-
ter praxis hier bedoel word nie. Die praxis waaroor dit hier 
gaan, moet duidelik onderskei word van die geloofspraxis en 
van die praxis soos dit die voorwerp van die etiek vorm. Daar-
om verkies hy om van hierdie vakgebied as die "amptelike vak-
ke" of "diakoniologie" te praat. Dit maak meteens duidelik 
dat die praxis waarom dit in hierdie vakgebied gaan, dié is van 
die kerk as instituut en skakel só alle verwarring uit. Tog is dit 
nie Kuyper se diepste rede waarom hy hierdie benaming kies 
nie. Kuyper se tweede rede waarom hy hier 'n ander keuse 
maak, is dat hy dit duidelik wil maak dat dit in hierdie vak-
gebied om 'n teologiese dissipline gaan. Dit kan alleen gewaar-
borg word, wanneer die voorwerp van studie wat aan hierdie 
vakgebied toegeken word, direk in verband staan met die voor-
werp van studie van die teologie as geheel, nl. die openbaring 
van God." Dit beteken dat ook hierdie vakke hulle stof uit die 
Heilige Skrif moet kan haal. Vir Kuyper het die handelinge 
van die kerk te make met die verbreiding van die kennis van 
God soos dit in die Skrif geopenbaar is. Dit geskied deur die 
amptelike diens van die kerk as institutêre liggaam wat deur 
Christus in die lewe geroep is. Oor wat die amp na sy wese is en 
hoe dit moet funksioneer, kan ons alleen uit die Heilige Skrif 
kennis ontvang. Daarom is die amptelike vakke of diakoniolo-
gie nie minder as die ander teologiese vakke op die Skrif aan-
gewese nie, en dra dit ook 'n volbloed teologiese karakter. So-
dra egter met Schleiermacher geredeneer word dat dit in die 
praktiese teologie gaan om die praxis van die kerk as 'n be-
staande vereniging of gemeenskapsverband, word die reels vir 
die praxis van die kerk nie uit die Skrif nie, maar uit die be-
staan van die kerk self afgelei. Dan word die praktiese teologie 
tot 'n empiriese wetenskap en verloor sy teologiese gehalte, 
omdat dit nie meer die openbaring van God tot voorwerp van 
studie het nie, maar die kerk as empiriese en historiese groot-
heid. 

Die redenasie van Kuyper het binne gereformeerde kringe 
in Nederland 'n hele tradisie tot gevolg gehad. Teoloë soos 
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Biesterveld, Hoekstra, Waterink en Dijk het met groot oortui-
ging dieselfde standpunt ingeneem,40 en in die Theologische 
Hogeschool te Kampen en aan die Vrije Universiteit te Amster-
dam (tot onlangs) is hierdie vakgebied onder die benaming 
"amptelike vakke" of "diakoniologie" aangebied. In resente tyd 
is hierdie benaming vir die vakgebied nog eens in aansluiting 
by Kuyper verdedig deur C. Trimp (van die Vrygemaakte Ge-
reformeerde Kerke in Nederland)47 en die skrywer van hierdie 
artikel,48 sy dit dan ook met enkele kleiner punte van kritiek 
op Kuyper. Vra 'n mens na die rede waarom hulle dit almal ge-
doen het, ondanks die feit dat dit hulle in 'n posisie van isola-
sie laat beland teenoor die algemene gebruik om hierdie vakge-
bied as praktiese teologie aan te dui, dan kan die antwoord 
alleen maar wees dat dit vir hulle gaan om 'n poging tot hand-
hawing van die teologiese karakter van hierdie vakgebied van-
uit hulle opvatting van wat teologie is. 

Ons raak hier inderdaad aan 'n kernpunt van die gesprek. 
Ook vir Schleiermacher en sy navolgers is die praktiese teolo-
gie 'n teologiese vak, maar dit is duidelik dat hulle 'n ander 
opvatting van teologie het as dié waarvan Kuyper en sy gees-
verwante uitgaan. Vir Kuyper is teologie, in aansluiting by die 
klassieke definisie van teologie as "kennis van God", niks min-
der nie as die wetenskaplike bestudering van die geopenbaarde 
kennis van God. Vir sy besef tref ons by Schleiermacher 'n ver-
bastering aan van die begrip "teologie",48 omdat teologie vir 
Schleiermacher nie meer direk in verband staan met die kennis 
van God nie, maar as die wetenskaplike bestudering van die 
mens se religieusiteit en die sigbare verskyningsvorm daarvan 
opgeneem word. Dit is dan ook waar dat die begrip "teologie" 
sedert Schleiermacher 'n baie meer algemene en onomlynde be-
tekenis gekry het, en dien as aanduiding van alle denke wat te 
make het met die religie en die kerk, sowel as die geskiedenis, 
belydenis en praktyk van die kerk. Niemand kan betwis dat 
daar 'n baie duidelike verskuiwing in die teologie-begrip inge-
tree het met die wending van die agtiende na die negentiende 
eeu nie, 'n wending wat op verskillende maniere beskryf kan 
word, maar wat ten diepste daarmee te make het dat 'n begrip 
van teologie gesoek is wat nie meer uitgaan van die gesagvolle 
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openbaring van God in die Heilige Skrif as voorwerp van be-
studering nie, maar van die menslike religieusiteit. Dit beteken 
dat daar 'n wending na 'n antroposentriese opvatting van teo-
logie ingetree het. Dit is hierteen dat Kuyper in verset gekom 
het met sy pleidooi dat die "teologiese modaliteit van die be-
grip teologie" nie verlore moet gaan nie.80 

Tereg merk Firet op: "Als bv. Kuyper - en in aansluiting 
aan hem onlangs W. D. Jonker en Trimp - van "diakoniologie" 
spreken, is dat niet alleen en niet in de eerste plaats omdat zij 
voorkeur hebben voor een naam die het objekt wat duidelijker 
aanduidt, maar dan is dat omdat hun conceptie van wat theo-
logie is en van wat de kerk en haar praxis is een andere is dan 
de opvattingen die gangbaar zijn in de kringen waar de naam 
praktische theologie ingang vond."51 Dit tref werklik die hart 
van die saak. 'n Mens kan met Kuyper verskil oor die vraag of 
sy definisie van teologie nie te skolasties is nie; 'n mens kan 
beswaar hê teen die wyse waarop hy in sy omskrywing van wat 
die amptelike vakke is, op sodanige wyse klem lê op die amp 
as sodanig, dat hy nie altyd reg kan laat geskied aan die praxis 
van die totale gemeente nie, en dus daaraan meegewerk het dat 
die amptelike vakke dikwels weinig meer as 'n vorm van pasto-
rale teologie gebly het;52 'n mens kan ten slotte ook toegee dat 
Kuyper in sy tyd nog nie die voile implikasies kon besef het 
van wat dit beteken om met die oog op die verbreiding van die 
kennis van God "het verband tussen de openbaring en onze 
psychische gegevens" na te speur nie." Maar 'n mens kan tog 
moeilik as gereformeerde teoloog met Kuyper verskil oor wat 
die werklike voorwerp van teologie is, oor die feit dat dit in 
die teologie om die Woord van God gaan, en oor die nood-
saaklikheid daarvan dat die "teologiese modaliteit" van die dia-
koniologiese vakke bewaar moet bly. 

Die voorstanders van die moderne opvatting van praktiese 
teologie wil uitgaan van 'n begrip van teologie wat dit moont-
lik maak om die praktiese teologie as 'n teologiese vak te be-
skou, selfs al is die eintlike voorwerp van bestudering nie die 
Woord van God nie. Volgens hulle oortuiging gaan dit immers 
in die praktiese teologie as handelingswetenskap oor die tussen-
menslike handeling wat as middel dien vir die totstandkoming of 
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bevordering van religieuse geloof of, iets meer teologies uitge-
druk, vir die koms van die Woord van God tot die mens. Dat 
daar uit die Bybel bepaalde dinge opgediep kan word wat iets 
te sê het oor die bemiddeling van die Woord van God, hoef 
daarmee nie ontken te word nie. Dit kan selfs as fundamenteel 
vir die praktiese teologie beskou word. Net so kan daar nie ont-
ken word dat die beïnvloedingsproses wat deur die praktiese 
teologie bestudeer word, ten diepste tog ten doel het om "iets" 
aan 'n ander mens oor te dra nie, en daardie "iets" is uiteraard 
die kennis van God waaroor dit in die teologie altyd gegaan 
het." Maar: as gevra word wat die praktiese teologie eintlik 
is, dan is dit volgens hierdie opvatting tog die bestudering van 
die kommunikasieproses, van die wyse waarop tussenmenslike 
verhoudinge werk. Die doel van hierdie studie, die veronderstel-
ling daarvan, maak dit tot teologie, of soos Schleiermacher sou 
gesê het, die wil van die teoloog maak dit tot teologie. Die stof 
self is egter nie teologiese stof nie; hoogstens is die gesigspunt 
waaronder dit bestudeer word, teologies gestempel. 

Die moderne praktiese teologie is dus nie slegs afkerig van 
die opvatting dat sy voorwerp van studie die Heilige Skrif sou 
wees nie. Dit sou vir die besef van die praktiese teoloë beteken 
dat hulle maar net moet dupliseer wat reeds deur die eksegese 
en die dogmatiek gedoen is.88 Maar die moderne praktiese teo-
logie wil ook nie verstaan word as maar net die toepassing van 
wat elders in die teologie, en met name in die dogmatiek, in 
verband met die betekenis en werking van die Woord van God 
geleer word nie.58 Dit sou volgens sommige daarop neerkom 
dat die praktiese teologie maar net 'n toepassing van en aan-
hangsel by die dogmatiek word, en dat sy eintlike taak, nl. om 
'n empiriese en eksperimentele studie van die mens en sy ken-
proses te maak, sowel as van die wyse waarop hy beïnvloed kan 
word, verwaarloos sou word. Daarom is dit nie vreemd nie dat 
nie net Kuyper nie, maar ook Karl Barth skerp kritiek van die 
kant van die moderne praktiese teologie moet verduur. 

Natuurlik is daar tussen Kuyper en Barth groot verskille. 
Kuyper verwerp die benaming "praktiese teologie", terwyl 
Barth dit aanvaar. Kuyper gee aan die amptelike vakke die taak 
om in die Skrif die riglyne vir die wese en funksionering van die 
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ampte te ondersoek. terwyl Barth dit nie doen nie. Barth sien 
die taak van die praktiese teologie as die ondersoek na die vraag 
hoe die getuienis aangaande die Woord van God in die gemeen-
te, en deur die gemeente in die wêreld, op die beste wyse ge-
dien kan word.87 'n Mens sou sê dat dit baie naby kom aan wat 
die moderne praktiese teologie self as sy eie taak sou wil for-
muleer. Tog vind ook Barth nie genade in die oë van die mees-
te moderne praktiese teoloë nie. Die rede daarvoor is dat Barth 
werk met 'n begrip van die Woord van God wat dit vir die 
praktiese teoloë onmoontlik maak om met hom mee te gaan. 
Vir Barth het die teologie van voor tot agter met die Woord 
van God te make. Ook in die praktiese teologie gaan dit om 
die Woord van God (en dus nie om die menslike kenproses of 
die wyse waarop die mens religieus beïnvloed kan word nie). 
Terwyl die dogmatiek en die eksegese hulle besig hou met die 
vraag wat as die Woord van God verkondig moet word, stel 
die praktiese teologie die vraag hoe dit verkondig moet word.88 

Barth dink hier veral aan die taalprobleem, d.w.s. aan die her-
meneutiese vraag.88 In hierdie verband meen ook hy dat die 
psigologie, die sosiologie en die linguistiek aan die teologie 
goeie hulpdienste kan verleen, sodat daarin geslaag kan word 
om die Woord van God in die konkrete situasie van die mense 
in te spreek.80 Die eintlike voorwerp van studie van die prak-
tiese teologie is egter by Barth nie die antropologiese probleme 
soos dit in die sosiale handelingswetenskappe op die voorgrond 
staan nie, ook nie die kommunikasieprobleme as sodanig nie, 
maar nog 'n keer die Woord van God, en wel onder die gesigs-
punt van die vraag hoe dit konkreet vertolk moet word. 

Dit is om twee redes vir die moderne praktiese teologie on-
aanvaarbaar. Eerstens word gesê dat dit uitgaan van die idee 
van 'n vasstaande inhoud van die Woord van God soos dit in 
die dogmatiek geformuleer word, wat dan net in die handelinge 
van die kerk aan die mens bekend gemaak moet word. Dit im-
pliseer volgens Firet dat die Woord van God in dié sin genome 
altyd vir die hoorder relevant is. Die ervaring het egter geleer, 
meen hy, dat dit nie die geval is nie. Hy is van oortuiging dat 
die inhoud van die Woord van God nie by voorbaat vasstaan 
nie en ook nie sonder meer relevant is vir elke hoorder nie. Die 
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Woord van God geskied volgens hom telkens weer in die situa-
sie van die hoorder en is vir hom alleen relevant as dit vir hom 
tot 'n ontdekking en deurligting van sy eie situasie dien. Dit 
beteken dat die mens en sy werklikheid as mede-konstitutief 
vir die gebeure van die Woord van God beskou moet word. 
Firet verstaan die praktiese teologie as handelingswetenskap 
dan ook as dié wetenskap wat homself daarmee besig hou om 
die gebeure tussen God en mens te bestudeer vir sover dit ge-
skied in die spanningsveld van tussenmenslike verhoudinge. 
Die praktiese teologie wil 'n tegniese diens aan hierdie gebeure 
lewer.81 Kort saamgevat kom dit daarop neer dat Firet se be-
langstelling uitgaan na die subjektiewe, antropologiese proses, 
terwyl dit by Barth gaan om die "objektiewe" boodskap van 
die Woord wat in die mens se situasie ingespreek moet word. 

Die tweede rede waarom daar teen Barth kritiek gelewer 
word, is die wyse waarop hy met 'n bepaalde opvatting van die 
Woord van God werk wat vir die besef van sommige praktiese 
teoloë moet lei tot 'n verwaarlosing van die eintlike taak van 
die praktiese teologie. Veral H. D. Bastian het homself steeds 
konsekwent teen Barth se opvatting van die Woord van God 
gekeer, altans vir sover dit as voorveronderstelling by die prak-
tiese teologie sou moet funksioneer. Die saak waarom dit hier 
gaan, is veral Barth se siening op die vryheid van die Woord 
van God. Volgens hom kan die mens nooit oor die Woord van 
God beskik nie. Menslike woorde oor God bevat nooit sonder 
meer God se genadige spreke nie. Dit gebeur telkens weer in 
die vryheid van Gods genadige neerbuiging na die mens. A1 
is dit dus so dat die praktiese teologie die antwoord moet gee 
op die vraag hoe die verkondiging moet geskied, is dit duidelik 
dat geen enkele beplanning van die mens of geen enkele riglyn 
vir die verkondiging wat hy kan verstrek, ook maar die minste 
daartoe kan bydra dat dit werklik Gods Woord sal wees wat 
in die verkondiging geskied nie. So skryf Barth: "Verkundi-
gung is also nicht nach ihrer formellen oder inhaldichen Voll-
kommenheit gefragt - hochste Vollkommenheit wiirde mensch-
liche Rede noch nicht zur Verkiindigung machen und geringste 
konnte sie noch nicht hindern, Verkiindigung zu sein . . 
Elders sê hy: "Es geht nicht um die eitle Frage, wie seine Ver-
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kiindigung an diese und jene Menschen 'herankommen', mit 
dem Worte Gottes bei ihnen 'ankommen' mochte . . 

Vir die besef van die praktiese teoloë kom dit nou egter juis 
op hierdie dinge aan. In Barth se uitsprake proe hulle 'n on-
verskilligheid teenoor die menslike verantwoordelikheid vir sy 
spreke oor God, omdat dit uiteindelik tog nie soveel saak raaak 
nie: God spreek wanneer en waar Hy wil, ongeag van die ge-
halte van die menslike woorde wat daarby betrokke is. Bastian 
wil nie ontken dat Gods spreke vry is nie, maar hy ag dit tog 
'n onjuiste teenstelling wat Barth maak tussen die spreke van 
God en die spreke van die mens, 'n teenstelling wat noodwen-
dig moet lei tot laksheid met betrekking tot die vraag hoe daar 
in die prediking gespreek moet word. Hy vind dit iets ondraag-
liks dat die "teologie van die Woord" homself so min bekommer 
oor hoe die kerklike spreke by die mense "oorkom". Hy betwis 
dit dat die kerk die verantwoordelikheid vir die soeke na doel-
treffende kommunikasie van die evangelie van hom kan afskuif 
met 'n beroep op die onmiddellike en genadevolle werking van 
die Woord van God. "Der dogmatische Appell an Gottes Wort", 
aldus Bastian, "ist vorschnell, solange wir nicht wissen, was die 
Kirche mit den Wortern, was die Wórter mit der Kirche machen. 
Der Appell wird zum Delikt, wenn er der kirchlichen Praxis 
und der Praktischen Theologie dazu dient, sich angesichts einer 
trostlosen Predigtwirklichkeit ein dogmatisches Alibi zu ver-
schaffen."84 

Hierdie kritiek teen Barth besit inderdaad geldigheid. Mar-
kus Braun wys daarop dat Barth self ook gesê het dat die pre-
diker kennis moet dra van die lewe, die mens, die teenwoordige 
tyd en die taal van die moderne mens, maar dat hy te maklik 
daaroor heenstap en nie die erns van hierdie kennis besef nie.®6 

Tereg is ook daarop gewys dat dit vreemd sou wees dat God 
Homself van die menslike woord en die normale metodes van 
kommunikasie bedien om sy Woord tot die mense te laat kom, 
maar dat dit dan onverskillig sou wees hoe die mens met sy 
woorde en met die kommunikasie-gebeure omgaan.80 Hier word 
iets sigbaar van die eienaardige spiritualistiese trek wat meer-
male in die teologie van Barth deurslaan, wat nie alleen verant-
woordelik is vir die aktualistiese beskouing wat hy op die ter-
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rein van die Skrifleer daarop nahou nie, maar, soos Walter 
Kreck tereg aangetoon het, ook uitkom in sy miskenning van 
die sakramente én die Woord as genademiddele, omdat hy nog 
slegs plek oorhou vir Jesus Christus alleen as die één Woord 
van God.67 Hoe waar dit ook is dat dit alleen die Gees van God 
is wat die mens se hart en oor vir die Woord van God kan open, 
tog beteken dit nie dat die menslike "bemiddeling" van die 
Woord 'n onverskillige saak word nie. Die Gees neem die po-
ginge van die kerk in sy almag op en vernietig dit nie. Tereg 
sê Firet dat die Gees van God nie gestuur is om die werk van 
die mens oorbodig te maak nie, maar om dit moontlik te 
maak."8 Van die diakoniologiese vakke mag dus met reg ver-
wag word dat hulle die kerk moet dien met soveel kennis as 
moontlik van die mens en sy wêreld sowel as van die kommuni-
kasieproses waarvan daar in die oordrag van die Woord van 
God sprake is. Barth het ongetwyfeld hierdie aspek te weinig 
na vore laat kom in sy spreke oor die taak van die praktiese 
teologie. Daarby moet tog ook gesê word dat Barth se Skrif-
beskouing en sy dialektiese siening op die verhouding tussen 
die Woord van God en die menslike woorde daarvoor verant-
woordelik is dat hy so maklik kan sê dat selfs die inhoudelike 
juistheid van die verkondiging maar 'n relatiewe saak is. Natuur-
lik kan God met 'n krom stok 'n reguit hou slaan, maar die ver-
antwoordelikheid van die prediker is tog om die evangelie en 
niks anders as die evangelie te verkondig nie, en dit kan hy 
alleen doen as hy homself onvoorwaardelik hou aan die Woord 
van die Skrif. 

Maar as ons op hierdie wyse erken het dat die moderne prak-
tiese teologie 'n groot mate van gelyk het in sy kritiek op Barth, 
dan beteken dit nog nie dat ons daarmee akkoord kan gaan dat 
die voorwerp van bestudering van die praktiese teologie dus 
die menslike kommunikasieproses is nie. As dit waar is, sou 
die praktiese teologie ophou om 'n volbloed-teologiese vak te 
wees en word tot 'n teologiese hulpvak. Dit sou dan alleen, soos 
Planck gesê het, 'n vak wees wat 'n toepassing van profane 
wetenskappe op die terrein van die religieuse lewe maak, sonder 
om self enige kennis-elemente aan die teologie toe te voeg. 
Natuurlik sien die praktiese teoloë dit nie self so nie. Bastian 
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hou vol dat hy nie wil afdoen van die betekenis van die Woord 
van God soos dit in die dogmatiek ter sprake kom nie. A1 wat 
hy wil doen, is om 'n keer na die gepredikte woord uit 'n ander 
gesigshoek te kyk, uit die empiries-kritiese gesigshoek. Só kan 
die vraag dan gestel word na die tegniek wat hier gebruik word, 
om só die dogmatiese vraagstelling na die betekenis van die 
prediking "methodisch zu uberblenden".09 Na die prediking 
moet 'n slag gekyk word met opskorting van wat die teoloog 
dogmaties aangaande die krag en die betekenis van die Woord 
van God sê, om dit as suiwer menslike wyse van kommunikasie 
onder die oog te kry en na die doeltreffendheid daarvan op die 
vlak van die bloot menslike kommunikasie te vra, "etsi deus 
non daretur" (asof God nie bestaan nie). Hoogstens kan gesê 
word dat die praktiese teoloog hierdie vrae stel vanuit teolo-
giese belangstelling. Die rede waarom hy hier belangstelling 
toon, is dat hy die kerklike diens met sy kennis van die kom-
munikasieproses wil dien. Om dit egter goed te kan doen, moet 
hy by wyse van spreke die teologie agter hom laat, veral die 
dogmatiek.70 

Die vraag is natuurlik of dit moontlik is. Dit blyk dat die 
praktiese teoloog dit nie so maklik kan doen nie. Bastian het 
die metode van die praktiese teologie vergelyk met dié van die 
historiese kritiek, wat ook met die Skrifteks omgaan onder op-
skorting van die teologiese vraag, ten einde die teologie so weer 
op die beste manier te kan dien.71 Ook die praktiese teoloog 
moet dus nie op die gebied van die kommunikasie die suiwer 
tegniese vrae laat verduister deur teologiese voorveronderstel-
lings nie. Nou is dit egter bekend dat die histories-kritiese 
metode self sy eie veronderstellings met hom meegebring het. 
Die tegniese diens wat die histories-kritiese metode wou verrig, 
het gevolglik allerlei konsekwensies vir die teologie gehad. lets 
dergeliks is ongetwyfeld ook die geval op die terrein van die 
praktiese teologie. As die praktiese teologie homself verstaan 
as 'n handelingswetenskap wat die teologiese kennis aangaande 
die werking van die Woord van God eers moet opskort om 
suiwer tegnies met die kommunikasie-proses besig te wees, mag 
dit blyk dat hy ook allerlei veronderstellings meeneem wat in-
grypende gevolge vir die teologie as sodanig kan hê.72 
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Dit kan gebeur dat die praktiese teoloog één soort dogmatiek 
wil agter laat, net om 'n ander met hom mee te neem en van-
daar uit te opereer. Ons het gehoor dat Firet Barth se opvatting 
oor die Woord van God afwys, maar dan self 'n dogmatiese op-
vatting oor die Woord van God ontwikkel as hy sê dat die 
Woord van God altyd net dáár werklik aanwesig is, waar dit 
gehoor word en as relevant ervaar word omdat dit die mens se 
situasie deurlig. Die mens en sy werklikheid word mede-kon-
stitutief vir die Woord van God as gebeure. Die Woord van 
God geskied eers werklik as dit êrens by iemand "aankom". 
Firet sien dit selfs as die eintlike vraag van die praktiese teolo-
gie, hoe die strukture is van die koms van God na die mens wie 
se situasie mede-bepalend is vir die getuienis van die Woord." 
Hier het ons inderdaad te make met 'n eie stukkie dogmatiek, 
wat waarskynlik eerder ontleen is aan 'n eksistensialistiese wyse 
van denke en 'n beskouing oor die komplementariteit van God 
en mens in die gebeure van die openbaring, as aan die tradi-
sionele gereformeerde dogmatiek of aan die dogmatiek van 
Karl Barth. 'n Mens kom eerder in die omgewing van Tillich, 
Kuitert of H. Berkhof. In elk geval kom 'n mens in die gedagte-
klimaat van wat Thielicke die Cartesiaanse tipe van teologie 
genoem het, waarvan dit deurgaans geld dat die mens met sy 
verstaansmoontlikhede tot kriterium word vir wat uiteindelik 
Gods Woord kan heet.71 Maar daarmee word die praktiese teo-
logie tog nie werklik objektief en vry om maar net bepaalde 
tegnieke te bestudeer nie. Dit raak weer eens onder die heer-
skappy van 'n ander soort "dogmatiek". 

Dit is dus nie so eenvoudig om te weet hoe die praktiese 
teologie, soos Josuttis gesê het, teologies moet bly en prakties 
moet word nie.78 Dit is nie so eenvoudig om te weet hoe die 
praktiese teologie van die kennis van die mens- en sosiale weten-
skappe gebruik moet maak, sonder om daardeur in sy karakter 
as teologiese dissipline aangetas en onder die hand tot 'n stuk 
antropologie te word nie. Die dogmatikus moet nie meen dat 
hy hier die antwoord op alle vrae het nie en hy sal veral nie 
wys wees as hy meen dat die praktiese teologie sy probleme 
sal oplos, as hy maar net 'n onderafdeling van die dogmatiek 
word nie. Wat almal egter van die praktiese teologie mag ver-
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wag, is om teologie te bly in die pregnante sin van die woord. 
Daarmee word nie bedoel dat die praktiese teologie die kennis 
van die mens en sy wêreld, sowel as die kennis van die sosiale 
handelingswetenskappe en veral van die kommunikasieproses 
moet verwaarloos nie. Maar daarmee word bedoel dat die prak-
tiese teoloog hom met al hierdie dinge welbewus soos 'n teoloog 
besig moet hou. Hy kan nie en mag nie sy kennis van wat die 
Skrif sê oor die gesag van die Woord van God, oor die Heilige 
Gees en sy werking deur Gods Woord, oor die volmag en gesag 
van die amp, oor die beloftes wat die getroue bediening van 
die Woord begelei, opskort as hy met sy vakgebied besig is nie. 
Wat primer is, moet vir hom primer bly, nl. die vraag hoe die 
Woord van God wat in die Heilige Skrif aan ons gegee is, on-
verkort aan die kerk en die wêreld deurgegee kan word. In die 
lig van hierdie vraag word alle ander dinge, hoe belangrik ook, 
tot sekondêre dinge. 

Waar dit nie verstaan word nie, moet 'n mens verwag dat 'n 
geslag toekomstige predikante gekweek gaan word wat baie 
weet van antropologiese vrae en van die werking van menslike 
verstaansprosesse, maar wat ook gevolglik dáárop meer kon-
sentreer as op die Woord van God waaruit ou en nuwe dinge 
te voorskyn gehaal moet word. Sal ons só werklik goeie "be-
dienaars van die goddelike Woord" kweek, of halfgebakte pas-
torale psigoloë en kommunikasiedeskundiges? Sal ons mense 
van gebed kweek wat op die Heilige Gees wag en op sy krag 
vertrou, of sal ons mense kweek wat meer vertrou op die doel-
treffendheid van hulle tegnieke? Of - wat miskien nog die hag-
likste is - sal ons mense kweek wat geweldig ge'interesseerd is 
in maatskappy-kritiese probleme, maar weinig meer verwag 
van die diens van die Woord waartoe hulle geroep is? 

Dit is seker onbillik om hierdie dinge só teenoor mekaar te 
stel. 'n Goeie bedienaar van die Woord moet ook wel aan al 
hierdie ander dinge aandag skenk as hy sy roeping goed wil 
vervul. Dit gaan egter om 'n kwessie van aksente, van waar die 
gewig val. Daarom pleit ons daarvoor dat die praktiese teologie 
- wat ons tog liefs maar die amptelike vakke of diakoniologie 
sou wil noem - 'n radikaal-teologiese karakter moet bly behou. 
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4. Teologie in diens van die 
Woord 

Wanneer ons pleit vir 'n behoud van die teologiese karakter 
van die amptelike vakke, besef ons maar alte goed hoe moeilik 
dit is om te sê hoe dit in die praktyk waargemaak moet word, 
sonder om dié dinge te verwaarloos wat in die moderne prak-
tiese teologie so op die voorgrond gestel word. Ons is egter 
daarvan oortuig dat die sáák van hierdie vakgebied die beste 
gedien kan word, as daarna gestrewe word om ook hier besig 
te bly met wat die hart is van die teologiese belangstelling: die 
Woord van God. 

Dit is nie moontlik om die verskillende teologiese vakgebiede 
in waterdigte kompartemente van mekaar te skei nie. Ons moet 
ons visie op die verhouding tussen die verskillende teologiese 
dissiplines laat beheers deur die gedagte van die eenheid van 
die teologie as geheel, waarby die sogenaamde verskillende 
vakke slegs verskillende gesigshoeke is waarvandaan die teolo-
giese stof benader word. Daarom kom dieselfde dinge ook tel-
kens weer in al die teologiese vakke ter sprake. Daarmee is niks 
verkeerd nie. In ons soeke na wat die spesifieke voorwerp van 
bestudering van die diakoniologie is, moet ons daarvan uitgaan 
dat alle teologiese vakgebiede uiteindelik gekonsentreer lê 
rondom die één saak van die teologie, nl. die openbaring van 
God in Christus Jesus en deur die Heilige Gees soos dit in die 
Heilige Skrif betuig word en deur die Woord en Gees van God 
in die lewens van mense verstaan word en betekenis kry. Die 
Woord van God is nie 'n onsekere saak nie. Dit kom nie eers tot 
stand waar mense op een of ander wyse aangespreek voel of 
die ontdekking maak dat die Woord iets aan hulle sê of doen 
nie. Die Woord van God is in die Skrif gesagvol betuig en om 
daardie Woord gaan dit in die teologie. 
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Daardie Woord van God moet werklik gehoor word. Dit kan 
alleen geskied as die Bybel gelees, verstaan en na waarheid ver-
tolk word. Met hierdie aksie hou die teologie homself besig. Dit 
geld van die bibliologiese vakke, wat hulle met die teks van 
die Skrif besig hou en dit in sy historiese sin uitlê en verstaan-
baar maak. Dit geld van die historiese vakke wat hulle besig 
hou met die vraag hoe dié Woord in die loop van die geskiede-
nis verstaan is en in die kerklike sowel as maatskaplike lewe 
werksaam was. Dit geld ook van die dogmatiek en aanverwan-
te vakke wat hulle besig hou met die vraag wat die Bybel van-
dag vir ons sê, waarby sowel die eksegetiese as die historiese 
vakke voortdurend bly meespreek. Kan 'n mens nou ook sê dat 
dit van die amptelike vakke geld? Gaan dit nie in die ampte-
like vakke hoofsaaklik maar om die tegniek van die oordrag 
van die Woord van God aan die mense van vandag, sodat ons 
nie kan sê dat die voorwerp van studie van die amptelike vakke 
werklik teologies van aard is nie? 

Ebeling het gesê "Die Theologie ist ein unteilbar Ganzes, weil 
sie es mit einem Einzigen, Grundeinfachen zu tun hat: dem 
Worte Gottes, dass nicht vielerlei sondern eins ist. Eine Gliede-
rung der Theologie in verschiedene Aufgabenbereiche ist nur 
dann sinnvoll, wenn jede Teilaufgabe verstehbar ist als eine 
solche, in der das Ganze latent ist."78 Dit lyk vir ons volkome 
juis gesien. Geen eksegeet is alleen maar 'n eksegeet nie; hy is 
ook 'n historikus, 'n dogmatikus en 'n praktikus. Dit geld ook 
van die dogmatikus, die historikus en - so sou ons dit graag 
wil sien - óók van die beoefenaar van die amptelike vakke. Dit 
is egter moeiliker om hierdie stelling in die geval van die be-
oefenaar van die amptelike vakke waar te maak as in die geval 
van die ander drie vakgroepe. Tog meen ons dat dit ook weer 
nie so problematies is as wat dit soms voorgestel word nie.77 

Ook in die amptelike vakke gaan dit om die lees en verstaan 
en vertolking van die Heilige Skrif, maar tans onder die gesigs-
punt van die vraag na die kerklike diakonia, die diens van die 
kerk aan die omgang met hierdie Woord. Ook dit moet in die 
lig van die Skrif verstaan word. Die amptelike vakke ondersoek 
ook die Skrif met die oog op die vraag hoe hierdie Woord in 
sy eienaardigheid gedien moet word, sodat dit in die kerk en 
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in die wêreld verstaan, geglo en betuig kan word. Mag dit nie 
gedoen word nie, omdat dit tot die terrein van die eksegese sou 
behoort? As dié argument opgaan, dan het ook die dogmatiek 
nie die reg om homself direk tot die Skrif te wend en om (uiter-
aard met die hulp van die eksegeet) te vra wat die boodskap 
van die Skrif vir vandag is nie. In die teologie werk dit egter 
nie so nie. Die Skrif is nie net die besit van die eksegete nie: 
dit is alle teoloë se Bybel. Die geskiedenis is nie net die terrein 
van die historici nie: ook die geskiedenis behoort aan almal, 
Allermins kan die dogmatiek meen dat die ander vakke hulle 
hande moet afhou van die vraag wat die Skrif van ons vra om 
te glo. Op hulle eie manier is alle vakke tog met dié vraag be-
sig. Presies só mag ook die beoefenaar van die amptelike vak-
ke hom daarop toelê om (uiteraard saam met al die ander teo-
loë) met die Skrif, die geskiedenis en die leer van die kerk be-
sig te wees, ten einde presies vas te stel waarom dit eintlik gaan 
in die diens van die kerk om alle mense te leer om die Bybel 
beter te lees, verstaan en vertolk. Dit is nie iets waarvan die 
beoefenaar van die amptelike vakke onder andere óók maar 
terloops kan kennis neem nie. Dit is sy spesifieke studiegebied 
en dit bepaal die inset van sy arbeid. In geen ander vakgebied 
van die teologie sal dit op presies dieselfde wyse nagespeur en 
deurdink word nie. 

Natuurlik behels die taak van die amptelike vakke méér as 
om net vas te stel wat die teologiese basis is waarop dit staan 
en die aard van die kerklike diakonia soos dit deur die Skrif 
aan ons voorgehou word. Die vraag hoe die Woord van God 
gedien kan word, sodat dit in die kerk en die wêreld gehoor en 
verstaan kan word, sluit natuurlik aspekte van die hermeneu-
tiese vraag in,78 maar ook aspekte van die stof wat in die mens-
wetenskappe, die sosiale handelingswetenskappe en veral in die 
kommunikasiekunde ter sprake kom. Dit is vir die amptelike 
vakke van die allergrootste belang om die adres te ken waar-
aan die boodskap gerig moet word en die wyse waarop die 
boodskap die doeltreffendste by die regte adres afgelewer kan 
word. Daardeur vind uiteraard 'n enorme verbreding plaas van 
die stof waarmee die amptelike vakke hulleself moet besig 
hou. Dit is noodsaaklik. Wat egter van die grootste belang is, 
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is dat die amptelike vakke nie wat hulle aard betref, tot 'n teo-
logiese pendant van hierdie nie-teologiese vakke moet word 
nie, maar hulle eie teologiese karakter moet bly bewaar. Dit 
beteken onder andere dat die teologiese spraakgebruik in die 
amptelike vakke nie vervang moet word met die begrippe-mate-
riaal van die nie-teologiese vakgebiede nie. Dit beteken ook dat 
die teologiese insig van die teoloog nie opgeskort moet word as 
hy met die adres van die boodskap of met die kommunikasie-
metodes besig is nie. As die amptelike vakke teologie moet bly, 
kan hierdie ander vakke slegs as hulpvakke verstaan word, nie 
as voorbeelde van hoe die amptelike vakke self moet lyk of 
werk nie.79 

Alle ander teologiese vakke het ook hulle aanverwante nie-
teologiese hulpvakke. Maar so min as wat die bibliologiese vak-
ke mag ontaard in 'n blote linguistiese studie, of wat die kerk-
geskiedenis nog 'n teologiese vak sou bly as dit sonder meer sou 
konsentreer op die geskiedenis van die kerk, sonder om te vra 
na die werking van die Woord van God in dié geskiedenis; en 
net so min as wat die dogmatiek 'n teologiese vak kan bly as 
dit oorwoeker sou word deur die wysbegeerte of die godsdiens-
wetenskap of - wat deesdae ook nie uitgeslote is nie - die mens-
wetenskappe, net so min kan die amptelike vakke 'n teologiese 
vakgebied bly as dit opgaan in en versmelt met ander nie-teo-
logiese wetenskappe en hulle werkmetodes, selfs al gebeur dit 
met die doel om uiteindelik die teologie daarmee te dien. 

In die hele teologie gaan dit om slegs één ding: die Woord 
van God. Natuurlik kom daar in die teologie heelwat meer ter 
sprake as net die Bybel. Die rede daarvoor is dat die Woord 
van God op alle dinge betrekking het en alle dinge dus min of 
meer in die teologie ter sprake sal kom. Dit beteken egter nie 
dat al hierdie ander dinge daarmee tot die voorwerp van die 
teologiese studie word nie. Dit is ook onjuis om op grond daar-
van te sê dat daar in die teologiese fakulteit 'n soort verdubbe-
ling van die hele universiteit plaasvind, omdat alle ander dissi-
plines daar ter sprake sou kom "in verband met die geloof".78 

Afgesien daarvan dat so 'n opvatting geen ruimte laat vir 'n 
Christelike beoefening van die verskillende wetenskappe, waar-
in die stof tog ook vanuit die gesigspunt van die geloof onder-
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soek word nie, is dit onjuis om iets wat onder andere ook in 
'n vakgebied ter sprake kom, die voorwerp van daardie vakge-
bied te noem, tensy daardie spesifieke saak die besondere voor-
werp van studie is wat daardie vakgebied vir homself afsonder 
as sy besondere objek van belangstelling. Die teologie staan 
wel midde-in die wêreld van die wetenskappe en moet ook wel 
kennis neem van wat daarin aangaan en sy woord daarin mee-
spreek of van die resultate daarvan gebruik maak, maar dit 
maak sy voorwerp nog nie iets anders as die Woord van God 
nie. En die studie van die Woord van God en sy voortgang en 
betekenis in die wêreld word al die ander dinge waarvan ken-
nis geneem word, opgeneem en gei'ntegreer. Dit moet egter op 
sodanige wyse geskied, dat die teologie teologie kan bly. Dit 
geld ook van die amptelike vakke of die diakoniologie. 
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