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Eksegese en Dogmatiek  
 

 

Dit is byna vanselfsprekend dat daar in 'n feesbundel vir 'n 

eksegeet ook 'n bydrae oor die verhouding van eksegese en 

dogmatiek moet verskyn.  Die verhouding is immers vir sowel 

die eksegese as die dogmatiek, maar vandaar ook vir die 

teologie as geheel, van beslissende betekenis.  Word hierdie 

verhouding skeefgetrek, is dit onvermydelik om te verval in 

een van die eensydighede wat die teologie van alle kante 

bedreig. 

'n Mens kan die verhouding tussen eksegese en dogmatiek 

van verskillende kante benader.  Dit is moontlik om suiwer 

teoreties-ensiklopedies daaroor te handel en dan die vraag te 

probeer beantwoord hoe hierdie verhouding as 'n verhouding 

tussen twee verskillende vakgebiede in die teologie idealiter 

behoort te wees.  Dit is ook moontlik om hierdie verhouding 

te bespreek vanuit die gesigspunt van die teologiese metode 

en dan die vraag te beantwoord watter rol eksegese as sodanig 

in die werksaamhede van die dogmatikus behoort te speel, of 

omgekeerd, watter dogmatiese hulp die eksegeet nodig het om 

sy taak werklik deugdelik te kan verrig.  Omdat die vráág na 

die verhouding tussen eksegese en dogmatiek as sodanig 'n 

vraag is wat histories van belang geword het toe die eenheid 

van die teologie as geheel in die gedrang gekom het en die 

teologiese studie in verskillende selfstandige dissiplines 

uiteen gegaan het, waarby met name die eksegese en die 

dogmatiek meermale vyandig teenoor mekaar te staan gekom 

het, is dit byna onmoontlik om hierdie verhouding te 

bespreek, sonder om dit te doen teen die agtergrond van die 

historiese ontwikkeling wat aan hierdie verhouding sy 

besondere relief gegee het. 
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Dit is duidelik dat ons nie binne die bestek van 'n kort 

artikel op al hierdie gesigspunte kan ingaan nie.  Dit is egter 

ook duidelik dat ons nie een van hierdie gesigspunte 

heeltemal kan verwaarloos by die aantal opmerkinge wat 

binne ons beperkte ruimte oor die saak wil maak nie. Die leser 

moet dus daarmee genoeë neem dat ons nie meer probeer 

doen as om enkele pennestrepe te trek wat van belang kan 

wees om die kaders te onderskei waarbinne die besinning oor 

hierdie verhouding sal moet geskied nie. 

I 

Suiwer teoreties-ensiklopedies sou 'n mens kon sê dat 

eksegese en dogmatiek binne die eenheid van die teologiese 

wetenskap twee afsonderlike vakke is wat hulle aandag 

onderskeidelik rig op die Bybel en die dogma as twee 

duidelik-afgrensbare voorwerpe van belangstelling1. 

Hoe duidelik hierdie onderskeiding egter ook mag lyk en 

hoeveel waarheid daar ook in 'n dergelike onderskeiding 

opgesluit mag wees, dit het tog te make met die 

kompliserende faktor dat die dogmatikus nooit daarmee 

genoeë kan neem om die dogma as die eintlike en laaste 

voorwerp van sy studie te beskou nie.  Hy bestudeer wel die 

dogma, dit is waar, maar nie op sigself nie en ook nie ter wille 

van sigself nie.  In en agter die dogma gaan dit vir die 

dogmatikus om die Woord van God wat in die Heilige Skrif 

aan ons gegee is.  As sy studie nie moet opgaan in 

dogmageskiedenis of simboliek nie, dan moet hy in alle erns 

besig wees met 'n dieper vraag as enkel die vraag wat die 

inhoud van die kerklike dogma is: hy moet die vraag stel na 

die waarheid van die Woord van God2.  Dit is waar dat die 

dogma van die kerk die basis sal wees waarop hy by die 

verrigting van sy studie sal gaan staan.  Dit is ook waar dat 

die dogma van die kerk een van die “gegewens" is waarmee 

die dogmatiek voortdurend besig sal moet wees.  Die feit 

egter dat die dogmatiek nie slegs moet uiteensit wat op 'n 

bepaalde moment in die geskiedenis van die kerk as die 

waarheid geld nie, maar die vraag moet stel wat as die 

waarheid behoort te geld, dwing hom daartoe om met die 

dogma van die kerk krities besig te wees in die lig van die 

Heilige Skrif.  Dit beteken egter dat sy studie wesenlik 'n 

studie van die Heilige Skrif is, al is dit 'n studie van die 

Heilige Skrif met die oog op die vraag hoe die kerk as 

geloofsgemeenskap die Woord van God begryp en vertolk en 
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bely, met as duidelike ondertoon van die vraag ook die 

bedoeling om vas te stel hoe die kerk dit alles behoort te doen.  

Daarom het die dogmatiek in sy beste verteenwoordigers ook 

nooit daarmee genoeë geneem om die dogma as sodanig die 

voorwerp van studie van die dogmatiek te noem nie, maar is 

steeds gesê dat die openbaring van God voorwerp van die 

dogmatiek is.  Omdat dié openbaring alleen in die Heilige 

Skrif te vinde is, is dan ook steeds gesê dat die Heilige Skrif 

óók vir die dogmatiek die unicum principium cognoscendi is3.  

Dit beteken egter dat 'n mens nie so eenvoudig kan sê dat die 

eksegese die Bybel bestudeer en die dogmatiek die dogma 

nie.  Albei bestudeer die Bybel.  Hulle het albei dieselfde 

voorwerp van studie.  Dit geld in 'n sekere sin van alle 

teologiese dissiplines,4 maar dit geld vir die eksegese en die 

dogmatiek in die pregnante sin dat hierdie twee vakke albei 

besig is met die vraag na die inhoud en betekenis van die 

boodskap van die Heilige Skrif. 

Dit bring mee dat die verskil tussen eksegese en dogmatiek 

dikwels op ander maniere beskrywe word.  So word gesê dat 

die eksegese hom toelê op die kennis van die teks van die 

Heilige Skrif, terwyl die dogmatiek hom toelê op die kennis 

van die sáák waarom dit in die Heilige Skrif gaan5.  Elkeen 

sal egter aanvoel dat die onderskeiding onbevredigend is, 

want as eksegese werklik eksegese (dit is: uitleg) wil wees, sal 

dit in die eksegese tog ook om die sáák van die teks moet 

gaan.  Dit was juis 'n wesenlike punt in die teologiese 

vernuwing van na die Eerste Wêreldoorlog dat die eksegese 

voor die uitdaging gestel is om vanuit die sáák van die Bybel 

te eksegetiseer en nie maar op 'n histories-filologiese manier, 

asof die taak van die eksegeet daarmee uitgeput sou wees 

nie6. 

Dit is ook gebruiklik om tussen eksegese en dogmatiek te 

onderskei deur te sê dat die eksegese hom besig hou met die 

afsonderlike tekste of met die Heilige Skrif in sy dele, terwyl 

die dogmatiek probeer om die totale boodskap van die Heilige 

Skrif as eenheid te verstaan7.  Dit is op sigself natuurlik juis, 

maar agter dié onderskeiding sit ook weer bepaalde probleme.  

As met hierdie onderskeiding bedoel word dat die eksegeet 

telkens na die besondere van 'n bepaalde teks of outeur vra en 

daarom die afsonderlike dele van die Heilige Skrif in hulle 

geprofileerdheid duideliker aan die lig kan laat tree, is die 

onderskeiding onaanvegbaar8.  Maar as daarmee bedoel sou 

word dat die eksegeet die afsonderlike tekste of Skrifgedeeltes 

op hulleself sou moet 
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beskou, is dit nie juis nie.  Een van die erkende reels van 'n 

goeie eksegese is juis dat 'n bepaalde teks of gedeelte in sy 

verband verstaan moet word.  Die “verband" is egter wyer as 

die onmiddellike verband van die perikoop of selfs van 'n 

bepaalde Bybelboek of 'n bepaalde outeur.  Juis omdat die 

eksegese nie slegs 'n histories-filologiese studie is nie, maar 'n 

teologiese studie, sal die eksegeet van meet af aan gestel word 

voor die beslissing oor die vraag of hy wil uitgaan van die 

eenheid van die Heilige Skrif en sy boodskap, of hy die kanon 

as kanon wil benader en of hy die tekste sonder enige 

oortuiging aangaande hulle innerlike eenheid wil lees en uitlê.  

Die beslissing kan hy nie vermy nie9.  Sou hy egter beslis om 

die eenheid van die kanon te aanvaar, dan is sy eksegese geen 

besig-wees met indiwiduele tekste meer nie, maar sal hy die 

indiwiduele teks benader in die lig van die totale boodskap 

van die Heilige Skrif.  Dit wil nie sê dat hy nie ten volle reg 

sal laat geskied aan die besondere betekenis en eienaardigheid 

van die afsonderlike tekste of Bybelgedeeltes nie, maar hy sal 

daardie besonderheid benader as 'n variasie binne die groot 

geheel.  Hy sal na die indiwiduele teks luister as een van die 

stemme uit die wolk van getuies.  Die ondervinding leer dat 

ook eksegete wat hierdie benadering om wetenskaplike redes 

afwys, omdat hulle daarin dogmatiese vooroordele aan die 

werk sien, ook in hulle eie eksegese nie vry is van 'n uitleg 

teen die agtergrond van 'n bepaalde eenheidsbeeld van wat die 

Bybel as geheel sou wil wees en sê nie.  Buitendien het die 

opkoms van die sogenaamde Bybelse teologie duidelik bewys 

dat die eksegeet homself nie tevrede kan stel met die blote 

weergawe van die betekenis van die afsonderlike Bybeltekste 

nie, maar dat hy steeds weer soek na verbande, dat hy lyne 

probeer volg10.  Hy sou ook geen wetenskaplike of selfs 'n 

mens wees, as hy nie die totaliteit van die stof waarmee hy 

besig is, in kaart sou wil bring nie.  Tog kan niemand beweer 

dat hy daarin al met “dogmatiek” besig sou wees nie11. 

Veel beter is dit gesteld met die onderskeiding dat die 

eksegese besig is met die historiese sin van die teks, terwyl 

die dogmatiek geïnteresseerd is in die vraag wat die boodskap 

van die Bybel op basis van daardie historiese sin vir die kerk 

van vandag is12.  Die eksegese bestudeer die woorde wat 

gespreek is deur die profete en apostels in hulle historiese 

betekenis, terwyl die dogmatiek die huidige woord van die 

kerk moet toets aan die oorspronklike woorde van die profete 
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en apostels.  Natuurlik is ook die eksegeet geïnteresseerd in 

die huidige spreke van die kerk.  Die jongste geskiedenis van 

die teologie bewys dat die eksegeet hom nie kan losmaak van 

die vraag hoe die Bybelwoord geïnterpreteer moet word om 

vir die mens van vandag betekenis te hê nie.  Hy sou trouens 

ook geen teoloog wees — hoogstens filoloog of historikus —

as dié vraag nie vir hom van belang was nie.  Maar as 'n 

relatiewe onderskeiding tussen sy taak en dié van die 

dogmatikus sal hy tog aanvaar dat hy in die eerste instansie 

besig is met die teks in sy historiese en letterlike betekenis, 

terwyl die dogmatikus hoofsaaklik na die boodskap van die 

Skrifteks vir die mens en die kerk van vandag sal vra.  Dat die 

belangstelling van die eksegeet as teoloog óók in sy eksegese 

gedra sal word deur die vraag na die bindende sin van die 

historiese Skrifteks vir die kerk van vandag, en dat die 

belangstelling van die dogmatikus in die huidige bindende 

betekenis van die Skrifboodskap alleen maar sinvol kan wees 

as hy ten volle vertroud is met die historiese sin van die teks 

en hom gewetensvol daaraan hou, relativeer ook weer hierdie 

onderskeiding, omdat dit ons daaraan herinner dat die teologie 

wesenlik 'n eenheid is waarin die grense tussen die 

vakgebiede en afsonderlike aktiwiteite vloeibaar is en moet 

bly13. 

Tog het hierdie onderskeiding sy waarde, omdat dit beter 

as enige van die eerder genoemde onderskeidinge die aandag 

daarop vestig dat die verskil tussen eksegese en dogmatiek 

hoofsaaklik daarin gesoek moet word, dat hulle die twee 

sentra verteenwoordig van twee verskillende momente in die 

wetenskaplike omgang met die Woord van God.  Hierdie twee 

momente kan miskien omskrywe word as die momente van 

kennisname van die Skrifteks en nadenke oor die Skrifteks14.  

Hoewel ons ons nie heeltemal kan vereenselwig met die 

opvatting dat die teologie as geheel slegs in diens van die 

prediking staan en as voorbereidinge op die prediking beskou 

kan word nie, sit daar tog iets aantrekliks in die gedagte wat 

uit hierdie opvatting voortvloei, naamlik dat die verskillende 

teologiese vakke hoofsaaklik saamval met momente in die 

voorbereiding van 'n preek.  Die eksegese verteenwoordig dan 

die moment van die explicatio van die Bybelteks in sy 

historiese sin, terwyl die praktiese teologie te make het met 

die applicatio of toepassing van daardie Bybelteks op die 

situasie van die mens wat vandag na die verkondiging luister.  

Tussen hierdie twee momente in staan dan die  
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dogmatiek as die moment van die meditasie, die deurdenking 

van die volle betekenis en alle implikasies van die historiese 

betekenis van die teks15.  Genormeerd deur die Woord van 

God wat die kerk onder die Ou Verbond en onder die Nuwe 

Verbond gehoor het uit die mond van profete en apostels, 

gaan die dogmatikus vanuit sy eietydse situasie oor daardie 

Woord nadink, dit in al sy innerlike verbande en implikasies 

beluister en in sy volle betekenis vir ons tyd formuleer16. 

Alle teologie is gebore uit die drang van die fides quaerens 

intellectum om te wil verstaan wat geglo word. Daarom is 

teologie altyd 'n daad van die redelike omgang van die 

gelowige met die openbaringsgegewe.  Dit het inherent, as 

daad van refleksie op die openbaring, 'n noodsaaklike element 

van wetenskaplik-noukeurige besig-wees met die woorde van 

die Skrif17.  Tog is daar 'n verskil in die wyse waarop die 

eksegeet en die dogmatikus hierin besig is.  By die eksegeet 

gaan dit meer om die aanwending van die penetratiewe denke 

wat die gegewe Skrifteks in sy historiese sin wil begryp en 

verklaar.  By die dogmatikus gaan dit daarenteen veel meer 

om die “spekulatiewe" ratio wat sistematies en omvattend 

dieselfde Skrifwoord in sy verbande “toe-eien" en in sy 

radikale betekenis vir die mens van alle tye, maar in die 

besonder vir die mens van sy eie tyd, laat sien18.  Bavinck het 

dit pragtig uitgedruk deur te sê dat, net so waaragtig as wat 

die Seun van God mens geword het, net so waaragtig die 

gedagte van God wat in die Skrif neergelê is, vlees en bloed 

word in die bewussyn van die mense.  Hy voeg dan daaraan 

toe: “Dogmatiek is en behoort te zijn, de Goddelijke gedachte 

volkomen ingegaan en opgenomen in ons menselijk 

bewustzijn, uitgesproken vrij en zelfstandig in onze taal, in 

haar wezen vrucht der tijden, in haar vorm van dezen tijd"19.  

Die dogmatikus is dus nie met iets anders besig as die 

eksegeet nie, maar hy is vanuit 'n ander perspektief met 

dieselfde Skrifwoord besig. 

Tot hierdie eie perspektief van die dogmatiek behoort nou 

ook sy bemoeienis met die dogma van die kerk.  In sy deur-

denking van die Skrifwoorde in hulle onderlinge samehang, 

kan hy hom nie losmaak van die feit dat hy in hierdie taak nie 

aan die begin van die weg staan nie, maar aan die end van 'n 

lang weg wat die kerk reeds afgelê  het met die Woord van 

God.  Die kerk het van die begin af probeer om die Woord 

van God in die volheid van sy betekenis te deurdink en is 

telkens daartoe gedwing om, as resultant van hierdie 

denkende omgaan met die Woord van God, sy belydenis te  
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formuleer met die oog op sy lerende taak of ook met die oog 

op die noodsaaklikheid om die waarheid teenoor die dwaling 

af te grens.  Die dogmatikus sal hom van hierdie dogmata van 

die kerk nie kan losmaak nie.  Egte dogmatiek kan alleen 

bedrywe word deur 'n teoloog wat homself eksistensieel 

betrokke weet by die belydenis van die kerk en vanuit die 

basis die moeisame weg bewandel om die waarheid van Gods 

Woord te deurdink soos dit in die Skrif geopenbaar en in die 

dogmata van die kerk gelowig gereflekteer is. 

Dat hy in hierdie arbeid krities te werk moet gaan, deurdat 

hy in sy denke oor die inhoud van die Woord van God die 

dogmata van die kerk steeds weer in hulle ooreenstemming 

met die waarheid van Gods Woord moet toets, is die gewig en 

verantwoordelikheid van sy taak.  Juis op hierdie punt kom 

dan ook sy verhouding tot die eksegese op 'n besonder 

brandende wyse na vore.  Hoe sal hy daarin slaag om die 

dogmatiek te laat beheers deur die Woord van God, sodat dit 

duidelik kan word dat hy in sy denke oor die openbaring van 

God nie met 'n monoloog besig is of met 'n eiemagtige 

spekulasie nie, maar met 'n gehoorsame refleksie op die 

Woord van God?  Met hierdie vraag staan ons voor die pro-

bleem van die metode van die dogmatiek. 

II 

Watter metode moet die dogmatiek volg ten einde soveel as 

moontlik te verhinder dat die dogmatiek self tot ongesonde 

spekulasie word en dat die kerk in sy spreke oor God eerder 

met 'n alleenspraak besig is as met 'n na-spreek van die 

Woord van God? 

Dit is duidelik dat hierdie vraag te make het met die rol 

wat die Heilige Skrif self — en dus ook die eksegese — in die 

beoefening van die dogmatiek moet speel.  Dit is nie so 

eenvoudig om 'n goeie antwoord op hierdie vraag te gee nie.  

Duidelik is in elk geval dat bepaalde antwoorde wat in hierdie 

verband gegee is, nie altyd die saak op 'n bevredigende 

manier opgelos het nie. 

So het dit byvoorbeeld in die geskiedenis geblyk dat die 

heerskappy van die Woord van God in die dogmatiek nog nie 

gewaarborg is wanneer alleen maar die eis gestel word dat 

alle leerstukke uit die Heilige Skrif bewys moet word nie.  Dit 

kan met name geleer word uit die geskiedenis van die 

skolastieke teologie. 
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Dit was natuurlik heeltemal nie die bedoeling van die 

skolastiek om aan die Heilige Skrif of die eksegese onreg te 

laat geskied nie.  Die bron van die teologiese kennis is vir die 

skolastiek deurgaans die openbaring van God20.  Nou is dit 

waar dat die Katolieke skolastiek die tradisie as 

gelykwaardige bron van die kennis van die openbaring náás 

die Heilige Skrif erken het, 'n punt waarteen die Protestantse 

skolastiek van die sewentiende-eeuse ortodoksie met klem 

beswaar gemaak het.  In die Protestantse skolastieke teologie 

is die Heilige Skrif as die enige principium cognoscendi 

theologiae met klem verdedig.  Die eienaardige is egter dat 

hierdie verskil oor die vraag of die tradisie as bron van 

openbaringskennis erken mag word, wel 'n groot verskil 

gemaak het aan die inhoud van wat as die ware leer van die 

kerk verdedig moes word (die Protestantse leer teenoor die 

Katolieke leer), maar geen verskil gemaak het aan die 

metodiese benadering van die verhouding van eksegese en 

dogmatiek by die Katolieke en Protestantse skolastici nie.  In 

albei gevalle bly die taak van die eksegese hoofsaaklik 

daartoe beperk om die Skriftuurlike bewyse aan te voer vir die 

leer van die kerk wat gevolglik in 'n groot mate die Scopus vir 

die eksegese van die konkrete Skrifteks aangee21. 

Hierdie ongelukkige toestand was nie die gevolg van 'n 

onwil by die skolastici om aan die Heilige Skrif sy regmatige 

plek toe te ken nie.  Die sewentiende-eeuse Protestantse 

ortodoksie was selfs uitgesproke oor sy begeerte om in alles 

aan die Heilige Skrif onderworpe te wees.  Hierdie begeerte 

het ook nie heeltemal onvervuld gebly nie, want in meer as 

een opsig is die arbeid wat die ortodokse teoloë verrig het, vir 

ons vandag nog van groot betekenis.  Met die algemene 

neiging om teen die oud-Protestantse ortodoksie te velde te 

trek, kan ons onder geen omstandigheid sonder besliste 

reserwes meedoen nie22.  Dit neem egter nie weg nie, dat 

hulle teologiese metode in aansluiting by die aristoteliese 

waarheidsopvatting en wetenskapsleer juis op die punt van die 

verhouding tussen eksegese en dogmatiek onbevredigend is.  

Dit hang daarmee saam dat die teologie (wat vir die skolastiek 

wesenlik neerkom op dogmatiek met 'n eksegetiese onderhou) 

verstaan word as die wetenskap van die geopenbaarde 

waarheid.  Die taak van die teologie is om die geopenbaarde 

waarheid redelik te deurdink, die logiese konklusies daaruit te 

trek en die geheel op te bou tot 'n sisteem van begripmatig-

juiste definisies van die veritates revelatae in hulle onderlinge 

samehang as 
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die boustene van 'n objektief-geldige kerklike leergeheel.  Die 

bron van die veritates revelatae, wat in ooreenstemming met 

die aristoteliese wetenskapsopvatting moes geld as die 

theoremata of laaste onbewysbare premisses waaragter nie 

teruggegaan kan word nie, is die Heilige Skrif.  Binne hierdie 

verband kan die Heilige Skrif dus nie anders funksioneer as 'n 

vindplek vir die premisses waarop die dogmatiese denk-

geheel by wyse van logiese konklusies opgebou is nie.  Die 

Heilige Skrif verskaf die sogenaamde dicta probantia vir die 

kerklike leerstellings.  Eksegese word die apologetiese 

redenasie waarin aangetoon moet word hoe 'n bepaalde 

Skrifplek ingepas kan word in die dogmatiese leergeheel23. 

Die moontlikheid dat die eksegese werklik nuwe gesigs-

punte vir die dogmatiek aan die hand kan doen, is op hierdie 

wyse byna heeltemal uitgeskakel.  Die Heilige Skrif kan binne 

hierdie patroon maar moeilik as kritiese instansie funksioneer 

wat die dogmatiese denkbeelde op 'n bepaalde moment kan 

deurkruis en die kerklike dogma (as dit moet) in die ongelyk 

kan stel.  Die moontlikheid dat dit kan gebeur, is natuurlik 

altyd teoreties vasgehou, maar die praktyk van die aansluiting 

by die aristoteliese wetenskaplike metode het hierdie 

moontlikheid haas uitgeskakel.  Dat die skolastiek in die 

Protestantisme nie skadeliker gevolge gehad het nie, moet 

hoofsaaklik daaraan toegeskryf word dat die sewentiende-

eeuse ortodoksie in 'n sterk konserverende gebaar die erfenis 

van die reformatore bewaar het.  Daardeur het die kerk wel in 

meer as een opsig die prooi van verstarring geword, maar 

inhoudelik het die waarheid van die Skrif wat deur die 

reformatore herontdek is, ten spyte van hulle verkeerde 

metode tog in die dogmatiek van die skolastieke ortodoksie 

voortgeleef.  Die vraag is egter of hulle nie veel beter 

opgewasse sou gewees het teen die aanslae van die komende 

tyd, as hulle dogmatiese metode meer ruimte gelaat het vir 'n 

eksegetiese inbreng waarin die Skrif beter tot sy reg kon kom 

as in die opvatting dat die Skrif die “bewysboek" vir die 

kerklike leersisteem is nie. 

Dit sou met name al die geval gewees het indien die 

ortodokse teoloë verstaan het dat hulle dogmatiek nie, soos 

hulle gedink het, 'n ongebroke weergawe was van wat in die 

Heilige Skrif staan nie24.  Dan sou hulle versigtiger gewees 

het om wat die resultant van die Christelike besinning op die 

Heilige Skrif was, sonder meer op die Heilige Skrif terug te 

projekteer en in bepaalde dicta probantia te vind.  Deur so 
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al te eenvoudig 'n gelykaan-teken tussen die kerklike denke en 

die Heilige Skrif te plaas, het hulle die Heilige Skrif te veel 

ingekapsel in 'n menslike denksisteem en daarmee nie alleen 

die vryheid van die eksegese en die dinamiese invloed van die 

eksegese op die dogmatiek aan bande gelê nie, maar die 

dogmatiek self te ernstig opgeneem en die feit vergeet dat die 

kerk in sy denke oor die openbaring nie onfeilbaar is nie en 

ook nooit klaarkom nie. 

Die genesing vir hierdie gebreke van die skolastieke 

metode in die dogmatiek kan egter nie gevind word in die 

gedagte dat die dogmatiek dus alleen maar goed beoefen kan 

word, wanneer dit niks anders sou wees as 'n sistematiese 

weergawe en herhaling van die uitsprake van die Heilige 

Skrif self nie.  Dit is die tweede misvatting in verband met die 

dogmatiese metode waarop ons moet wys. 

Dit is bekend dat daar vanuit die piëtisme, maar veral ook 

vanuit die teologie onder die invloed van die agtiende-eeuse 

Aufklärung 'n sterk aandrang uitgegaan het om terug te keer 

vanaf die kerklike dogma na die Heilige Skrif self.  By die 

piëtisme het dit uiteraard gebeur in belang van die innerlike 

opbou en geestelike ervaring, maar by die liberale teologie 

van die agtiende eeu het dit voortgekom uit 'n geringskatting 

van die dogma, ja selfs uit 'n dogma-vyandigheid wat 

saamgehang het met die verwerping van die gesag van die 

histories-gewordene.  In die wetenskapsideaal van die 

Aufklärung is daar geen plek vir die aanvaarding van 

waarheid of gesag nie.  Die outonome mens wil self bepaal 

wat hy sal glo en wat nie25.  As maatstaf geld daarby die 

verifieerbaarheid van wat geglo moet word.  Hierdie 

verifikasie kan óf geskied deur empiriese navorsing óf deur 

die redelike denke.  Ook die oorgelewerde godsdienstige 

waarheid word aan hierdie maatstaf onderwerp.  Daarom 

word alle aandag gerig op die geskiedenis agter die 

godsdienstige waarheid, ten einde te kan aantoon in hoeverre 

die verkondigde godsdienstige waarheid reg daarop het om 

geglo te word.  In die kennis van die geskiedenis wil die mens 

oor die geskiedenis heers en wil hy die waarheid wat uit die 

geskiedenis oorgelewer is, op sy verifieerbaarheid toets26. 

Meer dan ooit tevore word die Bybel deur die liberale 

teologie bestudeer, maar tans op 'n kritiese, filologies-

historiese wyse, met die doel om 'n rasioneel-aanvaarbare 

grondslag te vind vir die geloof van die moderne mens.  

Daardeur word dit ook moontlik om aan te toon dat die  
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ortodoksie, wat as die grootste vyand van die egte 

godsdienstige waarheid gesien word, die Bybel in sy 

historiese betekenis misverstaan het, dat die kerklike dogmata 

eerder die produk van 'n verkeerde ontwikkeling as van 'n 

goeie begrip vir die Bybel was en dat die waarheid alleen 

ontdek kan word  langs die weg van 'n kritiese omgaan met 

die oorspronklike dokumente van die Christelike kerk.  So 

ontstaan die sogenaamde “Bybelse teologie"27.  Die konkrete 

Skrifteks kom aan die orde in sy historiese betekenis.  Maar 

die eksegese is nie meer 'n gevoelige luister na die Woord van 

God nie, maar eerder 'n reaksionêre, kritiese ontleding en 

afbraak van die Skrifteks.  Met 'n byna sadistiese ywer word 

die studie van die Skrifteks aangegryp om die dogmatiese 

waarheid af te breek en die moderne mens van die binding 

aan die gesag van die kerklike leerstellings te bevry.  Die 

dogmatiek word as vak van die hand gewys.  Alleen die 

“objektiewe" en onbevooroordeelde literêr-kritiese 

Bybelwetenskap kan nog met die nuwe opvatting van 

wetenskaplikheid gerym word. 

Op die skadelikheid van hierdie weg, wat nog steeds in die 

teologie gevolg word en in ons tyd met 'n nuwe ywer tot die 

bittere einde afgeloop word, hoef ons hier nie eerder in te 

gaan nie.  Wat ons interesseer, is die feit dat die teenstelling 

tussen eksegese en dogmatiek sy oorsprong in hierdie 

geestelike klimaat gevind het.  Daarom is die weg van die 

biblisisme wat sedert die agtiende eeu telkens weer 

verdedigers onder die sogenaamde “positiewe teoloë" gevind 

het, nie so onskuldig as wat dit lyk nie28.  Hoeseer sulke 

teoloë hulle ook al teen die liberale teologie gekeer het en hoe 

mooi die leuse van "die Bybel alleen" ook al mag wees, die 

biblisisme bly basies verwortel in dieselfde veragting van die 

kerklike dogma wat die liberale teologie kenmerk.  Daardeur 

word die leiding van die Heilige Gees in die geskiedenis van 

die kerk misken, word die eienaardige “organiese" voortgang 

in die insig in die boodskap van die Bybel misverstaan en 

word die heilsame korreksie op ons Skrifinterpretasie wat 

daar in die kerklike dogmata geleë is, op 'n skadelike en 

dikwels noodlottige wyse van die hand gewys29. 

Om dit enigsins misverstandelik uit te druk: die 

dogmatikus is wel net soos die eksegeet met die Heilige Skrif 

besig, maar hy is nie soos die eksegeet slegs met die Bybel 

besig nie30.  Hy is ook besig met die denke van die kerk oor 

die Heilige Skrif en die belydenis van die kerk aan die hand 

van die Skrif.  Dit is opmerklik dat Bavinck nooit oor die 

Heilige 
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Skrif as die bron van die dogmatiek wou spreek nie31.  Die 

term was vir hom te meganies, asof die dogmata uit die 

Heilige Skrif geput kan word.  Die Heilige Skrif bevat egter 

geen enkele dogma as sodanig nie.  Die dogmata moet eers uit 

die Heilige Skrif “ontwikkel" word deur die denkarbeid van 

die kerk.  Daarom het hy gekies vir die term principium, 

omdat daarin volgens hom tot uitdrukking kom dat die 

dogmata deur die kerk ontwikkel word uit die organiese 

kieme van die dogmata wat in die Heilige Skrif te vinde is.  

Plasties uitgedruk: “De Heilige Schrift, als een zaad in den 

akker der kerk neergelegd door God, door den Heiligen Geest 

bedauwd, wies op tot Theologie"32. 

Daarom is dit ook nodig om suiwer te onderskei wanneer 

daar met groot patos gewaarsku word teen 'n skolastiese 

oorskryding van die grense van die Heilige Skrif deur die 

dogmatiek33.  'n Dergelike waarskuwing kan volledig legitiem 

wees, maar dit kan ook voortkom uit 'n onderskatting van die 

betekenis van die kerklike formuleringe uit die verlede en 'n 

poging wees om vry te kom van “lastige" punte in die 

kerklike dogma wat vir die moderne mens minder 

aanvaarbaar sou wees.  Met hierdie verskynsel moet ons veral 

in ons tyd rekening hou, nou dat 'n sterk antimetafisiese trek 

die teologie beheers en 'n begeerte om alle dogmata op hulle 

"eksistensiële" kern af te tas, haas oral binnegedring het.  Ook 

op hierdie wyse, meen ons — en dit is die derde misvatting in 

verband met die dogmatiese metode waarop ons wil wys — 

kan die heerskappy van die Woord van God in die dogmatiek 

nie gewaarborg word nie. 

In die eksistensie-teologie het ons te doen met 'n variasie 

binne die sogenaamde verkondigingsteologie wat na die 

Eerste Wêreldoorlog, veral ook deur die invloed van Karl 

Barth en sy aanvanklike medestanders, haas algemene 

erkenning verkry het.  Daaronder word verstaan dat die 

teologie nie meer beskou word as die wetenskap van die 

geopenbaarde waarheid nie, maar as die wetenskap wat hom 

besig hou met die verkondiging van die kerk ten einde die 

verkondiging van die kerk te dien.  'n Mens sou ook kon sê 

dat die teologie hom besig hou met die gebeurtenis van die 

openbaring van God wat telkens weer aktueel in die 

verkondiging geskied.  So gesien, word die teologie 'n 

funksionele wetenskap, 'n kerklike wetenskap en 'n funksie 

van die gemeente.  Hooftaak van die hele teologiese studie is 

om behulpsaam te wees by die voorbereiding van die 

prediking. 
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Tot op hierdie punt heers daar algemene ooreenstemming 

tussen Barth en sy aanvanklike medestanders, maar dan tree 

die verskil in.  By Barth word die openbaring van God baie 

positief benader.  Hy sluit sterk aan by die kerklike dogma en 

ontwikkel self binne die raamwerk van sy opvatting van die 

funksionaliteit van die teologie 'n magtige dogmatiese geheel.  

By Bultmann gaan dit egter heeltemal anders.  Uitgaande van 

die begrip verkondiging laat hy die hele teologie opgaan in die 

vraag wat in die verkondiging funksioneel sal wees.  Via 'n 

wysgerige ontleding van die Selbstverständnis van die 

moderne mens kom hy tot die bepaling van wat in die 

verkondiging aan die moderne mens gesê behoort te word en 

wat vir hom volledig onsinnig sal wees.  Alleen dit wat die 

mens eksistensieel voor 'n beslissing sal stel, is nog die moeite 

werd om aan hom te verkondig.  Die waarheid van die 

verkondiging word gevolglik gesoek in die feit dat dit my iets 

sê, dat dit iets aan my doen.  Dit moet my help om tot 'n nuwe 

Selbstverständnis te kom.  Aposteriori meen Bultmann te kan 

vasstel dat dit in elk geval ook die bedoeling van die 

Bybelskrywers was om in hulle metafisiese en mitologiese 

taal en voorstellings hulle eie Selbstverständnis te 

"objektiveer".  Wil ons vandag nog verstaanbaar tot die 

moderne mens spreek, dan moet ons die Bybel 

ontmitologiseer, dit wil sê: afdamp tot op die eksistensiële 

kern wat in die uitsprake aanwesig is34. 

By Bultmann self is daar vir die dogmatiek eintlik geen 

plek oor nie, slegs vir die Bybelse teologie en hoogstens vir 'n 

soort “Nieu-Testamentiese dogmatiek" wat niks meer beoog 

nie, as om die teologiese gedagtes van die geskrifte van die 

Nuwe Testament sistematies te orden.  Daarin sou die 

dogmatiek dan nie van die Bybelse teologie verskil nie.  Dit is 

egter vir Bultmann onmoontlik om aan die dogmatiek 'n eie 

taak náás die Bybelse teologie toe te skrywe, omdat alle 

teologie dieselfde opdrag het, naamlik om tot 'n sodanige 

verstaan van die Bybelse kerygma te kom, dat dit daartoe kan 

lei dat die mens van vandag in die verkondiging voor 'n 

eksistensiële beslissing gestel kan word.  Daarom moet die 

teologie onder geen omstandighede probeer om objektiewe 

leeruitsprake te formuleer nie, omdat sulke objektiewe 

uitsprake altyd 'n vervalsing van die Christelike geloof moet 

beteken.  Die teologie moet probeer om die gelowige 

Selbstverständnis van die Nieu-Testamentiese getuies te 

verstaan en as 't ware van agter hulle objektiverende 

“teologiese” 
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uitsprake vandaan te haal, sodat die mens daarmee 

gekonfronteer kan word en dit kan aanvaar as 'n moontlikheid 

van menslike Selbstverständnis waarvoor hyself wil kies.  Dit 

gaan dus nie om leerinhoude nie, maar om 'n lewensbeslissing 

wat telkens weer nuwe konkrete vorme sal aanneem en nooit 

raakgevat kan word in die sisteem van dogmatiese formule-

ringe nie35. 

By die leerlinge van Bultmann het ons basies dieselfde 

opvatting, al is daar ook ouderlinge verskille.  By hulle almal 

moet die dogmatiek eksistensieel, antimetafisies en veral 

funksioneel wees.  Dit staan in diens van die verstaan van die 

kerygma en moet die weg help baan vir die kerygma wat die 

mens voor 'n beslissing kan stel.  By Ebeling en Fuchs, maar 

ook by Heinrich Ott, gaan die dogmatiek heeltemal op in die 

hermeneutiek.  Die dogmatiek staan volledig in diens van die 

interpretasie van die kerygma.  Nêrens is die verhouding 

tussen Bybelse teologie en dogmatiek nader aangetrek as in 

die eksistensieteologie nie.  Die dogma kom te staan tussen 

teks en preek en is daarmee opgeneem in die één proses van 

die vertolking van die kerygma deur middel van die 

eksistensiale uitleg. 

Nou hoef daar geen verskil oor te bestaan dat die Bybelse 

verkondiging natuurlik eksistensieel van betekenis is vir 

elkeen wat dit aanvaar en dat die dogmatiek moet meewerk 

aan die verstaan en vertolking van die Bybelse boodskap nie.  

Die dwaling van die eksistensieteologie is egter dat dit die 

eksistensiële gebeurtenis-karakter van die beslissing vir die 

regte Selbstverständnis losmaak van die inhoud van die 

Bybelse kerygma, van die “objektiwiteit" van die groot dade 

van God in die geskiedenis en dus ook van die objektiwiteit 

van die getuienis aangaande die groot dade van God tot ons 

heil36.  Vir die heilsgeskiedenis, vir die feite wat die Heilige 

Skrif verkondig, is daar geen ruimte meer nie.  In hulle 

intensie om aan die ban van die historisme te ontkom, trek 

hulle hulself terug op 'n volledige subjektiwiteit, gee die 

Skrifteks prys aan vernietiging deur die historiese kritiek en 

verskraal die teologie tot hermeneutiek.  Die hermeneutiek in 

hierdie sin is egter nie bedoel om die reëls aan te gee vir 'n 

deuglike uitleg van die Skrifteks nie, maar om die Christus-

gebeure wat in die Skrifteks verkondig word, te verstaan.  Dit 

kan egter alleen gebeur waar die mens tot die juiste verstaan 

van homself in sy betrokkenheid by die Christusgebeure kom. 

So gesien bemoei die hermeneutiek hom om te laat sien dat  
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die Bybelteks wat histories-krities onbetroubaar verklaar is, 

tog betekenis het as hulp om tot die juiste Selbstverständnis te 

kom.  As dogmatiek — wat dan liewer maar sistematiese 

teologie genoem word — niks anders as hermeneutiek is nie, 

loop dit daarop uit dat hierdie vakgebied nie veel meer te 

doen het as om hom omvattend besig te hou met die fenomeen 

van die verstaan van die Bybelse tekste en 'n sistematiserende 

oorsig oor die verskillende verstaansgetuienisse van die Bybel 

nie.  Dit beteken dat die dogmatiek aan die een kant in 

wysgerige vraagstellinge bly hang en nie veel verder as 'n 

prolegomena kan kom nie, terwyl dit aan die ander kant so 

naby aan die Bybelse teologie kom, dat dit ook die Bybelse 

teologie gemaklik in die ban kan bring van sy eie wysgerig-

dogmatistiese uitgangspunte37. 

Ook hieruit kan dit opnuut weer blyk hoe moeilik dit is om 

tot die juiste verhouding tussen eksegese en dogmatiek te 

kom, sodat die selfstandigheid van die twee vakgebiede 

eerbiedig word en die Heilige Skrif deur hulle gesamentlike 

arbeid werklik beslag op die teologie as geheel kan lê.  Dit 

kan klaarblyklik alleen gebeur vanuit 'n suiwer Skrifopvatting 

wat die Heilige Skrif as die Woord van God aanvaar en bereid 

is om te glo dat die Bybel aan ons mededeling doen van die 

heilsfeite, die groot dade van God in die geskiedenis.  Daarom 

gaan dit in die Bybel om waarheid en kan die teologie 

uiteindelik ook nie daarvan wegkom om homself te verstaan 

as die wetenskap wat homself besig hou met die waarheid wat 

deur God aan ons geopenbaar is nie.  Die fout van die 

skolastieke teologie was nie dat dit teologie verstaan het as 

die wetenskap van die geopenbaarde waarheid nie, maar dat 

dit die waarheid van Gods openbaring probeer benader het 

met die aristotelies-thomistiese wetenskapsleer wat aanleiding 

was tot 'n verkeerde omgaan met die Heilige Skrif.  Eweneens 

was die fout van die liberale teologie nie die opvatting dat die 

teologie hom met die waarheid van Gods openbaring besig 

hou nie, maar die uitgangspunt dat die waarheid van Gods 

Woord aan die kriterium van die menslike verstand en die 

historiese bewysbaarheid getoets moet word.  Daarom is die 

oplossing van die probleem van die juiste benadering van die 

teologie nie geleë in 'n onvrugbare skeiding tussen Woord en 

feit soos dit dikwels in die verkondigingsteologie geskied nie. 

Hoe moeilik dit ook mag wees, daar skyn geen ander weg te 

wees nie as om uit te gaan van die waarheid van wat in die 

Bybel betuig word en om die histories- 
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kritiese eksegese in sy ontsporinge in die aangesig te 

weerstaan.  Veel van wat hier as die hoogste wysheid 

aangebied word, kan in elk geval maklik weerlê word en selfs 

by die werklik moeilike probleme is dit vanuit 'n juiste kyk op 

die Heilige Skrif nie onmoontlik om die waarheid van Gods 

openbaring te herken en die boodskap van die Heilige Skrif te 

verstaan nie.  Met hierdie herkenning en verstaan van die 

waarheid van Gods Woord is sowel die eksegese as die 

dogmatiek besig. Die dogmatiek gaan alleen verder as die 

eksegese: hy deurdring die waarheid van die Woord met sy 

denke, oorweeg die betekenis daarvan vir die vrae van sy eie 

tyd en soek na die verbande wat sigbaar word in Gods heils-

handeling aan die mense. 

Wie die teologie op hierdie wyse verstaan, sal vanself moet 

sê dat die dogmatiese metode gesoek moet word in die rigting 

van 'n voortdurende betrokkenheid van dogmatiek en 

eksegese op mekaar.  Daar sal onophoudelik 'n heen-en-weer- 

beweeg van die dogmatikus tussen die dogma en die Heilige 

Skrif moet plaasvind.  Uitgaande van die dogma van die kerk, 

sal die dogmatikus die weg moet oophou vir die 

onophoudelike “inspraak" van die Bybelwoord in sy denke.  

Dit is 'n blywende versoeking van die dogmatikus om op 'n 

konstruktiewe wyse die uitsprake van die Heilige Skrif te 

sistematiseer.  Al te gemaklik gebeur dit daarby dat bepaalde 

Skrifgegewens uitgeskakel word of te spoedig geharmonieer 

word met ander uitsprake wat in die geheel van sy 

gedagtegang of van die strekking van die kerklike dogma pas.  

Op die weg van die leervorming kan die rykdom en 

gevarieerdheid van die spreke van die Heilige Skrif ongemerk 

uitgeskakel of onder een noemer gebring word.  Daarom mag 

die dogmatikus in sy vervulling van die taak om die kerklike 

denkarbeid van die eeue in sy persoon opnuut te voltrek, nie 

by die dogma bly staan nie, selfs nie by die bekende 

Skrifgronde vir die dogma nie, maar hom telkens weer laat 

aanspreek deur die Bybelse uitsprake self in hulle 

gevarieerdheid en hoekigheid.  Juis die gevarieerde wyse 

waarop die Bybel spreek, stel die dogmatikus voor moeilike 

vrae in verband met die kerklike dogma en verplig hom om 

opnuut weer na die Heilige Skrif te luister.  Daarom kan die 

dogmatikus hom nooit die luukse veroorloof om sonder 'n 

deeglike kennis van eksegese besig te wees nie.  Hy sou 

daardeur die “stoorsender" van die konkrete spreke van die 

Skrif in sy dogmatiese denke mis en in 'n dogmatiese sisteem 

verval waarin die Bybel nie meer '’n 
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gesonde beroering kan bewerk nie38. 

Dit is in hierdie opsig dat die eksegeet waardevolle dienste 

aan die dogmatikus kan lewer.  Hy moet uit plig die 

dogmatikus verlos van 'n te oppervlakkige en onhistoriese en 

daarom dikwels ook onwetenskaplike omgaan met die Heilige 

Skrif.  Hy moet die dogmatikus help om onder geen 

omstandighede te dogmatiseer sonder kennis van die letterlike 

Skrifsin, die resultate van 'n eerlike eksegese en die probleme 

van 'n beroep op tekste wat die beroep wat op hulle gemaak 

word, nie kan dra nie.  Hy moet uit plig die dogmatikus wys 

op probleme wat daar vanuit die eksegese vir bepaalde 

dogmatiese formuleringe ontstaan, omdat die twee dissiplines 

andersins uit mekaar sou groei en die dogmatikus in 'n 

eksegetiese lugleegte te staan sou kom. 

Indien hierdie samewerking egter vrugbaar moet gebeur, 

moet die eksegeet ook self op sodanige wyse met die Heilige 

Skrif omgaan, dat sy arbeid vir die dogmatikus betekenis kan 

hê.  En hierin kan die eksegeet op sy beurt weer iets van die 

dogmatiek leer. 

III 

Tot slot dan 'n enkele opmerking oor die betekenis van die 

dogmatiek vir die eksegese. 

Dit is 'n ongelukkige saak dat daar sedert die opkoms van 

die histories-kritiese eksegese 'n innerlike distansie tussen 

eksegeet en dogmatikus ontwikkel het wat in meer as een 

opsig tot groot onvrugbaarheid gelei het39.  Die eksegeet het 

daarby meermale die houding ingeneem dat hy alleen werklik 

wetenskaplik besig is, terwyl die dogmatikus tog maar met 

spekulasie te doen het wat weinig verband met die Bybel het 

en daarom verdien om verwaarloos te word.  Buitendien het 

die neiging tot spesialisasie binne die teologie ook daartoe 

gelei dat die eksegeet dikwels geen behoorlike kennis van 

dogmatiek het nie en hom ook nie bewus is van sy 

verantwoordelikheid vir die dogmatiese denkarbeid en vir die 

belydenis van die kerk nie.  By sommige eksegese merk 'n 

mens selfs iets van 'n sadistiese behae daarin om allerlei 

afbrekende opmerkinge oor die kerklike belydenis te maak en 

om die dogmatiese arbeid te kritiseer, sonder dat hulle self 

enige moeite doen om duidelik te maak wat dan wel gedoen 

moet word om dogmaties op die regte manier met die Skrif 

om te gaan en die belydenis van die kerk in goeie bane te 

lei40. 
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Die gevolg van hierdie houding is dat baie dogmatici dan 

maar hulle eie eksegetiese arbeid gaan verrig, omdat hulle 

geen hulp ontvang van die kant van die eksegese nie41. 

'n Kernprobleem in hierdie verband is die vraag na die 

staanplek van die eksegeet in sy benadering van die Bybel.  

Dikwels is dit juis die vreemde benadering van die Bybel deur 

die eksegeet wat sy arbeid vir die dogmatikus nie alleen 

onbruikbaar maak nie, maar ook ongeloofwaardig.  Die ideale 

toestand is natuurlik dat eksegeet en dogmatikus op dieselfde 

standpunt moet staan in hulle benadering van die Heilige 

Skrif.  Die vraag watter standpunt dit moet wees, is egter van 

die grootste belang. 

Die opvatting dat die eksegeet heeltemal onvooringenome 

en onbevooroordeeld met die teks van die Heilige Skrif sou 

kon omgaan, word wel nog hier en daar verdedig,42 maar is 

oor die algemeen tog prysgegee43.  Dit is vandag 'n algemeen- 

erkende feit dat óók die eksegeet wat dink dat hy onbevoor-

oordeeld met die teks besig is, nie vry is van sy eie vooringe-

nomenhede waarmee hy die teks benader nie.  Meestal is dit 

boonop nog so dat die eksegeet wat dink dat hy heeltemal 

onbevooroordeeld kan wees, die gevaarlikste vooroordele met 

hom saamdra, omdat hulle vir hom verborge is.  Niemand is 

sonder een of ander wysgerige “Vorverständnis" (om met 

Bultmann te spreek) by sy benadering van die Skrif nie. 

Die vraag na die regte “Vorverständnis" by die uitleg van 

die Heilige Skrif is dus nie te ontwyk nie.  Barth neem die 

standpunt in dat die wysgerige “Vorverständnis" op sigself 

nie so belangrik is nie en dat die een “Vorverständnis" ook nie 

noodwendig beter is as die ander nie.  Hoofsaak is dat die 

mens hom met sy “Vorverständnis" aan die Woord moet 

onderwerp en daardeur gekorrigeer moet word44.  Bultmann 

c.s. lê weer sterk klem daarop dat die juiste “Vorverständnis" 

gevind moet word, indien 'n mens die evangelie goed moet 

kan verstaan.  Hierdie “Vorverständnis" val dan by hulle saam 

met die mens se “Selbstverständnis" as die vraag waarmee hy 

tot die Skrif kom en waarop die Skrif hom 'n antwoord moet 

gee.  'n Mens kan dus sê dat die eksistensialistiese teoloë die 

teenoorgestelde standpunt verteenwoordig van diegene wat 

meen dat 'n onbevooroordeelde eksegese moontlik is45.  Die 

wyse waarop hulle egter die benadering van die Skrif op 'n 

wysgerige analise van die “Selbstverständnis" van die mens 

baseer, kan alleen maar op die sterkste moontlike manier 

afgewys word. 

  



175 

 

Die eksegeet wat homself nie as 'n historikus of filoloog 

verstaan nie, maar as 'n teoloog vir wie die belydenis van die 

kerk betekenis het, sal hom in sy benadering van die Skrif laat 

help deur die dogmatiek.  Staande op die belydenis van die 

kerk en meedenkend met die dogmatikus sal hy die standpunt 

vanwaar uit hy met die Heilige Skrif moet omgaan, as 'n 

standpunt binne die gemeente van Christus ontdek.  Die 

Heilige Skrif is die Woord van God, maar dit is juis daarom 

ook die boek van die kerk.  Vir die juiste omgang met die 

Heilige Skrif is die gemeenskap aan die geloof van die kerk 

onontbeerlik.  Daarby gaan dit nie slegs om iets subjektiefs, 

om die geloofservaringe van die eksegeet nie, maar om sy 

gemeenskap aan die belydenis van die gemeente, die dogma 

van die kerk.  Dit beteken dat die eksegeet welbewus die 

dogma van die kerk mag aanvaar as die perspektief vanwaar 

uit hy met die teks van die Heilige Skrif mag omgaan, as die 

“Woraufhin der Befragung des Textes"46.  Nie sy subjektiewe 

geloofservaring nie, nie sy “Selbstverständnis" nie, maar die 

belydenis van die kerk wat deur die eeue met die Woord van 

God onderweg was, behoort nie alleen nie, maar sal ook 

dikwels, die “Vorverständnis" van die eksegeet vorm.  Dat 

daarby ook ander elemente vormend en vervormend op hom 

sal inwerk, spreek vanself.  Juis daarom is 'n voortdurende 

kontak met die dogmatiese arbeid vir hom van belang. 

Dit is begryplik dat die eksegeet hier al spoedig sal vra of 

hy dan nog werklik vry is, of sy eksegese só nie dogmatiese 

eksegese sal word nie en of die Heilige Skrif dan nog werklik 

tot sy reg sal kan kom ook in sy korrigerende werking met 

betrekking tot die geloof van die gemeente.  Al hierdie vrae is 

ter sake. Inderdaad, wanneer die eksegeet daarvan uit sou 

gaan dat die dogma nie slegs die perspektief bied vir sy 

benadering van die teks nie, maar 'n onfeilbare verklaring van 

die teks self, so dat hy in geen geval daarteen mag ingaan nie, 

moet die eksegese vanuit die geloof van die gemeente op 

dogmatiese eksegese uitloop en sal die kritiese funksie van 

die eksegese met betrekking tot die dogmatiek in die gedrang 

kom.  Dit was die probleem in die skolastieke eksegese.  

Wanneer die eksegeet egter die dogma van die kerk ken en 

aanvaar, nie as 'n rigoristiese band nie, maar as 'n perspektief, 

as 'n uitgangspunt wat hom aan die hand gedoen word deur 

die gelowige luister van die gemeente na die Skrif, sal hy 

deurgaans bereid moet bly om sy hele “Vorverständnis" 

opnuut aan die Heilige Skrif te onderwerp.  Wat Barth van die 
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onderwerping van ons wysgerige uitgangspunte aan die 

verrassende en vreemde spreke van die teks se, geld ook 

hier onverkort. 

Immers, ons glo nie aan 'n onfeilbare kerk nie.  Ons ken 

nie 'n onfeilbare dogma nie.  Die eksegeet sal dus daarmee 

moet reken dat die kerklike belydenis op bepaalde punte 

eerder 'n belemmering vir die juiste verstaan van die Skrif 

mag wees as 'n hulp.  Daarom mag hy nooit ophou om eers 

weer na die Skrif te luister nie.  Dit is sy roeping en plig, ook 

ter wille van die gemeente.  Hy moet deurgaans oop staan vir 

korreksie en kritiek van die kant van die teks van die Heilige 

Skrif47. 

Alleen in hierdie sin kan ons ook op 'n goeie manier spreek 

oor die sogenaamde hermeneutiese sirkel wat daarin bestaan, 

dat die uitlegger sy uitleg begin met 'n bepaalde opvatting van 

die saak waarom dit in die teks gaan, 'n opvatting wat reeds 

deur die teks aan die hand gedoen is, maar wat dan weer in 

die omgaan met die teks gekorrigeer moet word.48  Eweneens 

is dit moontlik om in hierdie verband te spreek oor die vraag 

na die scopus van die Heilige Skrif as die perspektief vir die 

verklaring van die Skrif49.  Dit is waar dat die scopus van 'n 

bepaalde perikoop telkens weer uit die verband van die 

perikoop gehaal moet word.  So moet ook die scopus van die 

Heilige Skrif as geheel uit die omgang met die hele Bybel 

ontdek word.  Dit is egter presies wat in die omgang van die 

kerk met die Bybel deur die eeue gebeur het.  In die belydenis 

van die kerk word die scopus van die Heilige Skrif aangegee.  

Nie onfeilbaar nie, sodat daar altyd nog ruimte bly vir 

korreksies ten opsigte van die kerklike opvatting van die 

scopus van die Skrif.  Maar tog só, dat daar in die belydenis 

van die kerk en die dogmatiese refleksie daarop gesigspunte 

vrykom wat die eksegeet help om 'n greep te kry op die 

inhoud van die Skrif wat anders nie moontlik sou gewees het 

nie. 

Die ware vryheid van die eksegeet kom nie in die gedrang 

deur hierdie verbondenheid aan die belydenis van die kerk 

nie.  Daar word nie van hom verwag om maar net die bewys-

materiaal te lewer vir 'n vasstaande kerklike leer of om dit te 

verswyg as hy probleme ondervind om bepaalde kerklike 

dogmas met die Heilige Skrif in ooreenstemming te vind 

nie50.  Dit bewaar hom egter van die willekeur van 'n 

benadering van die Heilige Skrif waaruit alle perspektief 

verdwyn het en gee hom 'n gesigspunt vanwaar hy “sindelik" 

met die Skrif 
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kan omgaan. 

Net soos die dogmatikus nie sonder die eksegeet klaarkom 

nie, kan ook die eksegeet nie sonder die dogmatikus kan 

klaarkom nie.  Dit is 'n gelukkige saak as hulle dit albei erken 

en gemeenskaplik 'n weg bewandel tot diens aan die teologie 

en die kerk. 
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