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Vir Elizabeth, my vrou 





Inleiding 

Om verskillendc redes staan die Pneumatologie vandag in die brand-
punt van die teologiese belangstelling. Daarom is ons op die oomblik 
miskien meer bewus van die gewig van die leer aangaande die 
Heilige Gees as wat in 'n lang tyd die geval was. As 'n mens se oc 
eenmaal daarvoor geopen is, merk jy watter groot rol die Pneu-
matologie cintlik altyd al in die geskiedenis van die kerk gespeel hct. 
Baie van die verskille tussen die afsonderlike tradisies en kerkge-
meenskappe binne die Christenheid hang saam met verskille rondom 
die belydenis van die Heilige Gees. 

So is die Oosterse en die Westese kerke verdeeld vanwee die ver-
skille rondom die vraag of die Heilige Gees net van die Vader, of 
van die Vader en die Seun uitgaan (filioque). Die skeiding van die 
weë in die tyd van die Reformasie het hoofsaaklik voortgekom uit 
pneumatologiese geskilpunte, met name wat die werk van die Heilige 
Gees in die verlossing betref. Deur die eeue staan die gevestigde 
kerke teenoor die meer vry-kerklike groepe met hulle entoesiastiese, 
spiritualistiese en anabaptistiese tendense - 'n geskil wat in die twin-
tigste eeu met die opkoms van die Pentekostalisme en die Charisma-
tiese Beweging 'n besonder aktuelc betekenis gekry het. Selfs binne 
die geledere van die reformatoriese kerke blyk die verskille tussen 
die hoofstrome van Lutherane en Gereformeerdes, maar ook dié 
tussen allerlei interne geestelike en teologiese ontwikkelingc meesal 
'n pneumatologiese basis te hê. 

Dit is dan ook slegs ten dele juis om te beweer dat die Pneumato-
logie in die verlede deur kerk en teologie verwaarloos is. 'n Saak wat 
só fundamenteel vir die Christenheid is, dat die vernaamste onder-
linge verdelinge op een of ander manier daarmee saamhang, kan 
onmoontlik nie heeltemal verwaarloos gewees het nie. Dit is wel 
waar dat die Pneumatologie nie altyd pertinent op die voorgrond 
gestel is nie, selfs in teologiese en kerklike geskille waarin dit funda-
menteel om pneumatologiese kwessies gegaan het. Ons tyd word 
gekenmerk deur 'n groter bewustheid van die Pneumatologie en die 
vrae wat daarmee saamhang. Die opkoms van die Pinksterbeweging, 



die kontak met die Oostcrsc kerk, die hcrlewing van die invlocd 
van die Duitse Idealismc in die teologie en dergelike faktore meer 
het meegebring dat die aandag in ons tyd teologies en kerklik sterk 
op die Pneumatologie gekonsentreer is. Dit kan die indruk wek dat 
daar nou vir die eerste keer in die geskiedenis wcrklik na bchore 
aandag aan die Heilige Gees gegce word. Sommige praat selfs van 
'n totaal nuwe era wat met betrekking tot die Pneumatologie aan-
gebreek het. 

Sonder om te ontken dat daar inderdaad in ons tyd 'n nuwe be-
langstelling in die Gees is en dat dit van groot betekenis is, moet 'n 
mens egter versigtig wees om nie die pneumatologiese denke van 
die verlede te onderskat nie. Die gevaar bestaan ook dat sommige 
groepe in hulle entoesiasme oor allerlei nuwe ontwikkelinge die 
pneumatologiese beslissings wat reeds in die geskiedenis van die 
kerk geval het, oor die hoof sien of selfs nie eers behoorlik na 
waarde deurdink nie. Wat as absolute nuwe ontdekkings voorgehou 
en gepropageer word, is dikwels nie so nuut as wat dit lyk nie. Dit 
kan soms net 'n gemoderniseerde gestalte wees van 'n vorm van 
pneumatologiese denke wat in die geskiedenis van kerk en teologie 
reeds voorgekom het en om bepaalde redes met reg krities bejeën is. 

Daarom is dit noodsaaklik dat ons, ten einde allerlei nuwe ont-
wikkelinge op die gebied van die Pneumatologie goed te kan be-
oordeel, onsself moet oriënteer ten opsigte van die leer van die 
Heilige Gees soos dit in die geskiedenis van die kerk ontplooi het. 
Daarom dat ons ook weer in hierdie deel van die Wegwysers in die 
Dogmatiek begin met aandag te gee aan die verlede. Daarna stel ons 
'n aantal gesigspunte aan die orde wat in die twintigste eeu 'n be-
sondere mate van diskussie uitgelok het. 

Daar is één saak wat telkens weer in die geskiedenis van die Pneu-
matologie na vore kom en ook in die moderne diskussies 'n beslis-
sende rol speel. Dit is die vraag na die verhouding tussen die Heilige 
Gees en Christus. 'n Onderdeel van dieselfde vraag is dié na die 
verhouding tussen die Heilige Gees en die Woord van God. Daar is 
byna geen kwessie in die Pneumatologie te bedink, wat nie in een of 
ander opsig deur die antwoord op hierdie vrae geraak word nie. 
Dit sal uit hierdie studie blyk hoe belangrik dit is om aan die een 
kant nie Christus en die Heilige Gees met mekaar te identifiseer 
nie, maar aan die ander kant ook nie Christus en die Heilige Gees 
van mekaar los te maak nie. Daar word 'n besondere uitdaging aan 
die Pneumatogie gestel om die regte sleutel te probeer vind tot die 
betekenis van die feit dat die Heilige Gees in die Nuwe Testament 
die Gees van Christus genoem word. Die titel van hierdie studie 
is bedoel om na die belang van hierdie vraagstuk te verwys. Dit sug-

10 



gerecr nie dat hierdie studie in alles die juiste antwoord kan bicd 
nic. 

Die Pneumatologie is so 'n uitgestrckte veld, dat daar noodwendig 
'n keuse by die behandclde stof gcmaak moes word. Dit gaan hier 
nie om 'n volledige behandeling van die "derde artikel" nie, maar 
slegs om enkele grepe uit die soteriologie. Selfs dit was nog te veel 
om behoorlike behandeling te vind. Die bedoeling was slegs om ten 
opsigte van enkele probleem-areas oriëntering te bied. 

Met dank word die finansiële ondersteuning van die Raad vir 
Geesteswetenskaplike Navorsing vir hierdie studie erken. Menings 
in hierdie werk uitgespreek en gevolgtrekkings waartoe geraak is, is 
dié van die skrywer en moet in geen opsig beskou word as die 
menings en gevolgtrekkings van die Raad vir Geesteswetenskaplike 
Navorsing nie. 

1 
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1.1. Die Pneumatologie in die tyd voor die Reformasie 

1.1.1. Die Godheid van die Heilige Gees 
Daar was nooit 'n tyd in die bestaan van die kerk dat daar nie 
oor die Heilige Gees gepraat is, en waarin die Heilige Gees nie saam 
met die Vader en die Seun aanbid en vereer is nie. Hoe kon dit ook 
anders, waar die kerk op Pinksterdag gebore is en die gctuienis van 
die apostels soos dit in die Nuwe Testament neerslag gevind het, so 
vol was van die boodskap aangaande die Gees en sy werk in die 
wêreld en in die gemeente? In die oud-Christelike liturgie, in die 
liedere en gebede, die doopformules en belydenisonderrig is daar 
sonder enige twyfel vasgehou aan die uitsprake van die Skrif oor 
die Heilige Gees, veral van die triadiese tekste. Dit is nie vreemd 
dat van die oudste belydenisformuleringe op 'n trinitariese lees ge-
skoei is nie. 

En tog het dit lank geduur voordat die kerk aan homself reken-
skap kon gee van wat die belydenis aangaande die Heilige Gees 
presies inhou. In die geskrifte van die Apostoliese Vaders en die 
Apologete word daar wel na die Heilige Gees verwys, maar mees-
al op 'n wyse wat openbaar dat dit hoofsaaklik om 'n ondeurdagte 
herhaling van Bybeltekste gaan, of op 'n wyse wat toon dat daar 
oor die verhouding tussen die Gees en Christus of oor die verhouding 
tussen die Gees en God nog geen helderheid bestaan nie. Hoewel aan 
die Heilige Gees die goddelike taak van die inspirasie van die Heilige 
Skrif toegeskryf word en soms ook die taak van die heiliging van 
die mens, word die Heilige Gees nêrens God genoem nie. Soms 
word die Heilige Gees en die Logos van God as één-en-dieselfde 
preëksistente Wysheid beskou wat in Jesus geïnkameer is. Die besef 
het bestaan dat sowel Christus as die Gees op een of ander wyse hulle 
oorsprong in God het en dat hulle nie skepsels genoem kan word 
nie, maar hoe dit presies gedink moet word, is 'n saak wat nog nie 
die aandag van die vroegste teoloë geboei het nie. Toe dit wel op 
die agenda gekom het, was dit die verhouding tussen Christus en 
die Vader wat die eerste en indringendste aandag ontvang het, sodat 
vrae rondom die Godheid van die Heilige Gees eers tot die einde 
van die vierde eeu moes wag vir opklaring. 

14 



'n Bcsonderc versoeking vir die kerk in die tweede eeu was geleë 
in die gnostiek met sy opvatting van die kloof tussen God en die 
geskape werklikheid, wat alleen oorbrug kan word deur 'n aantal 
emanasies wat tussen God en die stoflike wêrcld staan. Hierdie ema-
nasies vloei uit God en kan in 'n sekere sin ook as "een van wese" 
met God beskou word, maar in werklikheid is hulle tog nie aan 
God gelyk nie. Namate hulle in afdalende orde minder direk met 
GocLinverband staan en meer direk met die stoflike wereld, néëm 
hulle goddejike kwaliteit ook af. Wanneer die Seun en die Geesbinne 
hierdie skema geplaas word, kan van hulle as emanasies van God 
wel gesê word dat hulle een van wese met God is, maar hulle word 
tog gesien as ondergeskik aan God en dit is selfs moontlik dat hulle 
"skepsels" genoem kan word, al word dan ook aan hulle gedink as 
skepsels wat in heerlikheid die stoflike werklikheid oneindig oor-
tref. Die gnostiek is heftig bestry deur Irenaeus, Tertullianus, Kle-
mens van Alexandrië en Origenes, maar die suigkrag van die gnos-
tiese tcrminologic en voorstellings kon nie altyd uitgeban word nie. 
Die "emanasionisme" het maklik gelei tot subordinasiaanse voor-
stellings (selfs by 'n teoloog soos Origenes) en lê miskien ook ten 
grondslag aan die wyse waarop Arius later die Logos as onderge-
skik aan die Vader, en die Pneuma as ondergeskik aan die Logos 
beskou het. 

By teoloë soos Irenaeus en Tertullianus wat teen die einde van 
die tweede en begin van die derde eeu werk, is die besinning oor 
die verhouding tussen Vader, Seun en Gees reeds in 'n verder ge-
vorderde stadium as by die Apologete. Irenaeus gebruik wel nog 
geen tegniese terminologie om die leer van die drie-eenheid van 
God tot uitdrukking te bring nie, maar daar kan geen twyfel oor 
bestaan dat hy die Gees as die ewige goddelike Wysheid beskou 
deur Wie God al sy werke verrig nie. Die Logos en die Pneuma is 
volgens Irenaeus soos die twee hande van God waarmee Hy alles 
in die wêreld doen, die twee diensknegte van God. Dit is duidelik 
dat Irenaeus se groot belangstelling nie die leer van die Heilige 
Gees is nie, maar die leer van die inkarnasie en die verlossing deur 
Christus. Tog spreek hy op sodanige wyse oor die Heilige Gees, dat 
die leer van die drie-eenheid van God in kiem by hom aanwesig is. 

Tertullianus se opvattings is baie meer afgerond. Trouens, hy 
het die klassieke formule gesmee waarmee die kerlike Triniteits-
leer later uitgedruk sou word: God is una substantia, tres personae, 
één wese, drie persone. Daarmee het hy die Heilige Gees teoreties 
op dieselfde vlak gestel as die Vader en die Seun, en 'n mens kan 
sê dat by hom die belydenis van die Godheid van die Heilige Gees 
dus reeds aanwesig is. Tog sou dit verkeerd wees om te dink dat 
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Tertullianus reeds oor die Triniteit op dieseJfde wyse gedink het as 
die latere kcrklikc leer. Tertullianus het in sy tyd 'n kragtigc stryd 
gevoer teen die sg. monargianisme, wat bo alles die eenheid van God 
wou handhaaf deur of te beweer dat daar nie onderskeid tussen 
Vader, Scun en Gees bestaan nie, omdat hulle net die drie prosopa 
(verskyningswyses) van die één God is (modalisme), óf beweer het 
dat die Seun nie God is nie en die Gees geen eie "persoon" naas 
die Vader nie (dinamistiese monargianisme of adopsianisme). In sy 
bestryding van hierdie opvattings wou hy veral die drie-heid in God 
as 'n heils-ekonomiese werklikheid beklemtoon. Volgens die heils-
ekonomiese voorstelling van die drie-eenheid van God is dit eintlik 
net die Vader wat beskou kan word as die Een wat van ewighcid 
tot ewigheid dieselfde bly, terwyl die Seun en die Gees synswyses 
van God is wat slegs met die oog op die skepping en die verlossing 
uit die goddelike eenheid uitgetree het en by die voleinding weer 
sal terugkeer in die eenheid van die Vader. By Tertullianus word 
hierdie heils-ekonomiese Triniteitslcer voorgedra op 'n wyse wat 
duidelike trekke van subordinasianisme toon, want die Seun is on-
dergeskik aan die Vader as die bron waaruit Hy voortkom, net-
soos die Gees, terwyl die Gees ook nog aan die Seun ondergeskik 
is, omdat Hy later as die Seun uit die Vader voortgekom het. A1 
het Tertullianus die modalisme bcstry, is daar dus tog ook aanra-
kingspunte tussen hom en die modalisme, wat self in 'n latere sta-
dium heils-ekonomiese opvattings voorgcstaan het. 

Op die konsilie van Nicéa in 325 is duidelik uitgespreek dat Chris-
tus écn van wese met die Vader is en is die grondslag gelê vir 'n 
trinitariese belydenis waarin nog vir subordinasianisme, nog vir mo-
dalisme ruimte gelaat is. Hierdie beslissing het gevolg op die stryd 
rondom die vraag na die Godheid van Christus, soos dit sy hoogte-
punt gevind het in die Ariaanse geskil. Sydelings het dit egter ook vir 
die belydenis van die Heilige Gees betekenis gehad, hoewel dit in die 
formuleringe van Nicéa self nie so duidelik na vore kom nie. Daar 
word immers daarmee volstaan om, netsoos in ouer bclydenisse, 
die Heilige Gees bloot as voorwerp van geloof te noem, sonder dat 
van Hom óók, soos van die Seun, verklaar word dat hy één van wese 
met die Vader is. Daaruit kan blyk dat die Heilige Gees selfs in die 
stadium nog nie in die sentrum van die belangstelling gestaan het 
nie. 

Dit was eers na 325 dat daar meer aandag aan die Gees gegee sou 
word. Die Ariane het op grond van die wydverbreide opvatting dat 
die Gees ondergeskik is aan die Seun. geredeneer dat die Seun dus 
ook ondergeskik moet wees aan die Vader. Dit het Athanasius daar-
toe gebr ing om in sy Vjer Rriewe aan Serapinn (358-362) ook die 
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vycNcnsccnlieiil van die (ices met die Vader cn die Seun te formuleer 
en te verdedig. Kort daarna ls hierdie tema ook opgeneem deur 
Basilius die Grote, een van die sg. dric Kappadosiërs. In sy werk, 
Die Heilige Gees (375), verdedig hy dat die Heilige Gees volkome 
gelyk is aan die Vader en die Seun en daarom gelykelik met hulle 
aanbid moet word. Albci, Athanasius cn Basilius, rcdeneer vanuit 
die verlossingsleer. Hulle grondstelling is dat as die Heilige Gees nie 
één van wese met die Vader is nie, Hy ons nie werklik met God kan 
verenig nie. Teenoor die uitdruklike bestryding van die Godheid van 
die Heilige Gees deur biskop Makcdonius van Antiogië en sy volge-
linge (die sg. Pneumatomagge of Geesbestryders) stel hulle duidelik 
die Godheid van die Gees, selfs al gebruik nie een van die twee die 
uitdrukking dat die Gees "God" is nie. Dit sou eers Gregorius van 
Nazianze doen. Deur die werk van die dric Kappadosiërs is die op-
vattings van Athanasius uitgebou cn verbrei. In aansluiting by hulle 
insigte en ook by dié van Westerse teoloë soos Hilarius en Am-
broses kon die konsilic van Konstantinopcl (381) die Geesbestryders 
vcroordeel en duidelik verklaar dat die Gees Here is en lewend' 
maak, van die Vader uitgaan en saam met die Vader en die Seun 
aanbid en verheerlik moet word, en tewens ook dat dit Hy is wat ge-
spreek het deur die profete. Hoewel nie uitdruklik verklaar is dat 
die Heilige Gees één van wese met die Vader en die Seun is nie, is 
dit wel verondcrstcl, en in die jaar 382 het 'n nuwe sinode in 
Konstantinopcl 'n omsendbrief opgestel waarin die begrip homo-
ousios wél op die Gees van toepassing gemaak is en die selfstandige 
bestaan van die Gees as afsondcrlike hupostasis in God duidelik uit-
gespreek is. 

1.1.2. Die Heilige Gees en Christus 
Met die gemeenskaplike aanvaarding van die Triniteitsleer deur die 
hele kerk het daar tog nog aksentverskille in die interpretasie daar-
van deur tcoloë uit verskillende dele van die kerk bly voortbestaan. 
Dit het veral duidelik geword dat daar aksentverskille tussen die Oos-
terse, Griekssprekende deel van die kerk, en die Westerse, Latynse 
deel van die kerk aanwesig was. Dit het uiteraard ook implikasies 
gehad vir die leer van die Heilige Gees. Met name die verhouding 
tussen die Gees en die Seun sou deur die aksentverskille geraak 
word. 

Vir die Oosterse kerk het die leer van die Kappadosiërs deurgaans, 
selfs tot vandag toe, deurslaggéwend gebly. Hulle het onderskei tus-
sen die één wese (ousia) van God wat aan Vader, Seun en Gees ge-
meenskaplik eie is, én die drie persone (hupostaseis) van die Vader, 
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Seun en Gees in hulle onderskeidenhcid van mekaar. Daarmee het 
hulle probeer om die Latynse formulering van Tertullianus, una 
substantia, tres personae, in Grieks weer te gee. As hulle egter die 
Latynse formulering letterlik wou weergee, sou hulle die woord 
persona met prosopon moes weergegee het, iets wat hulle egter wou 
vermy, omdat hulle dan terminologies so naby aan die modaliste sou 
kom. Daarom het hulle persona met hupostasis vertaal. Dit beteken 
dat hulle 'n betekenisonderskeid moes maak tussen twee woorde wat 
tot in daardie stadium dieselfde beteken het, nl. ousia en hupostasis. 
Deur hierdie kunsmatige onderskeiding tussen begrippe wat die-
selfde beteken, kon hulle egter tot uitdrukking bring dat daar aan 
die sen kant wesenseenheid tussen Vader, Seun en Gees is, terwyl 
daar in God tog drie duidelik-onderskeibare selfstandishede is wat 
self van 'n substansiële en blvwende aard is. 

Die formule van die Kappadosiërs kon egter nie in Latyn terug-
vertaal word nie. Berkhof merk tereg op dat dit dan sou moes lui: 
una essentia, tres substantiae, wat vir die Westerse kerk na 'n dui-
delike triteïstiese formulering sou geklink het (De Leer van de Heilige 
Geest, 124). Daarom het die Westerse kerk vasgehou aan die for-
mulering van Tertillianus: una substantia, tres personae. Dit het be-
teken dat daar van die begin af verskillende formuleringe van die 
Triniteitsleer in die Ooste en die Weste bestaan het. Met vcrloop 
van tyd sou dit blyk dat die verskillende formuleringe ook saamge-
hang het met verskillende voorstellings van die Triniteit. 

Vir die Kappadosiërs, wat teologies gedeeltelik uit die erfenis van 
Origenes geleef het, was die uitgangspunt van hulle denke nie die 
eenheid van God nie. maar die drie-heid. Daarom was daar by hulle 
'n algemene tendens om meer die ondcrskeidenheid van die drie 
Persone en hulle selfstandigheid teenoor mekaar te beklemtoon, as 
die eenheid van die wese van God. Daarom het hulle veel aandag 
bestee aan die vraag waarin die drie Persone van mekaar onderskeie 
is. Aan elkeen van die drie Persone het hulle 'n eie karakteristieke 
kenmerk toegeskrvf wat Hom van die ander Twee onderskei: Aan 
die Vader die ongewordenheid (aggenesia), aan die Seun die gene-
rasie deur die Vader (eennesia). en aan die Heilige Gees die uitge-
stuur-wees of uitgang uit die Vad$r (ekpempsis of ekporeusis). Daar-
mee hang 'n benaalde nrdc in die Drie-eenheid saam. Die Vader al-
leen is die Bron (pêeê). Wortel of Eerste Beginsel van die Godheid. 
terwyl die ander twee Persone beskou word as "veroorsaak" 
(aitiatai). Hoewel daarmee nie bedoel word om enigsins afbreuk te 
doen aan die wesenseenheid van die Vader, Seun en Gees nie, kan 
tog gesê word dat die Vader "groter" is as die Seun en die Gees, 
omdat hulle hul oorsprong aan Hom dank. Die onderskeid tussen die 
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Pcrsonc het nie betrekking op die substansie of die wese. of op 'n 
verskeidenheid in wil, mag, tyd of status nie, maar dit bring mee 
dat aan elkeen van die drie Persone 'n spesifieke persoonsfunksie 
toegeskryf kan word, egter sonder dat dit beteken dat die werke van 
God ooit net as die werk van één van die Persone beskou kan word. 
Alle werke van God is altyd die werk van die drie-enige God, maar 
dan só, dat dit die Vader is wat dit werk deur die Seun en in die 
Heilige Gees. 

Hoewel die Kappadosiërs duidelik met die subordinasiaanse op-
vattings van Origenes gebreek het, was d&flf by huOfl tog 50ffl5"pro-
bleme met die vraag hoe die eenheid en die drieheid met mekaar in 
verband gebring moet word. Dit blyk bv. daaruit dat in hulle kringe 
die één wese (ousia) van God soms gedink is na analogie van die 
eenheid van die één wese of natuur waaraan alle mense deel het, 
terwyl die onderskeidenheid van die drie Persone vergelyk is met 
die verskeidenheid van individualiseringe wat die één menslike 
natuur in verskillende persone ondergaan. Dan is die verskeidenheid 
in die Drie-eenheid vergelykbaar met die verskeidenheid van Petrus, 
Jakobus en Johannes wat tog aldrie deel het aan die één menslike 
natuur. Waar dit egter só voorgestel word, is die gevaar van tri-
tëisme lewensgroot. Die Ariane het by geleentheid die Tnhiteits-
leer van die Kappadosiërs 'n vorm van politei'sme genoem. Na-
tuurlik was dit 'n kwaadwillige voorstelling van hulle opvattings, 
maar die moontlikheid van sodanige vertekening van hulle intensies 
het tog blykbaar bestaan. Die agtergrond daarvan moet gesoek 
word in die Aristoteliese opvatting dat "natuur" as sodanig slegs 
in die afsonderlike individue bestaan en as 'n algemene begrip 'n 
abstraksie is, 'n blote idee. As dit op God van toepassing gemaak 
word, neig die voorstelling van die drie-eenheid vanself na 'n tri-
tei'stiese opvatting. Ons vind dit deur die eeue as 'n gevaar in die 
Oosterse denke, sodat Johannes Damascenus nog in die sewende 
eeu daarteen moet polemiseer en deur die leer van die perigoresis 
of wedersydse deurdringing van die drie hupostaseis probeer om vir 
eens en altyd 'n einde te maak aan enige moontlike triteïstiese 
voorstellings. 

In die Westerse kerk het die aksente van die begin af anders ge-
val as in die Ooste. Hier was dit veral die eenheid van Gods wese r 

eerder as die verskeidenheid van die drie Persone, wat op die vnpr-
grond gestaan hfit. Dit kom veral duidelik uit in die denke van 
Augustinus, wat in die Westerse kerk dieselfde beslissende posisie 
ingeneem het as die drie Kappadosiers in die Oosterse kerk. Volgens 
Augustinus hou God nie op om één en eenvoudig (simplex) te weesf 

omdat Hy 'n drie-heid is nie. God is één. ook in die sin dat Hy slegs 
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één Godheid. één natuur, één majesteit en heerlikheid het, één wil 
en werking. As dus van God gesê word dat daar in Hom drie Per-
sone is, moet dit volgens Augustinus geensins in die sin opgeneem 
word, asof dié "Persone" individue is wat maar net gesamentlik 
deel het aan die een goddelike substansie nie. Met die term persoon 
het Augustinus groot probleme in hierdie verband. Hy gebruik dit 
wel, maar slegs by gebrek aan 'n beter woord (vgl. De Trinitate, 
V, 9). Daarby moet ons onthou dat die term persoon in die tyd van 
Augustinus nog nie eers in die moderne betekenis van 'n selfstandige 
subjek met 'n eie selfbewussyn en wil gebruik is nie. Die term per-
soon dui in die tradisionele diskussies rondom die Triniteitsleer 'n 
werklikheid in die volheid van die goddelike wesp. p:n lewe aan wat 
'n element van onvervreembare selfstandigheid besit in verhoudinp 
tot die ander twee "Persone" t waardeur dit moontlik is dat die iden-
tiese volheid van lewe in God op drie verskillende en unieke wvses 
tot ontplooiing kom. Die feit dat Augustinus selfs met hierdie inter-
pretasie van die persoonsbegrip nog probleme ondervind het, toon 
hoe bang hy was vir enige vorm van triteïsme. 

Volgens sy opvatting is die term persoon eerder van toepassing 
op die drie-enige God self, as op die drie "selfstandighede" van 
yader, Seun en Gees. Hy verstaan Vader. Seun en Gees dan ook 
is slegs Vader in verhouding tot die Seun, en die Seun is slegs 
Seun in verhouding tot die Vader ens. Die beelde wat Augustinus 
gebruik om die verhouding van die drie Persone in God te verdui-
delik, is bv. dié van die drie-heid van geheue, verstand en wil binne 
dieselfde menslike gees, of van die een wat liefhet, die geliefde en 
die liefde as drie momente binne die ondeelbare gebeurtenis van die 
liefde. Alleen só meen Augustinus dat hy alle spore van subordi-
nasianisme en triteïsme kan uitroei en die eenheid van God kan 
bewaar. Daarom beklemtoon hy ook so sterk dat alle werke van 
God na buite onverdeelbaar is (opera Dei ad extra sunt indivisa). 
Vader, Seun en Heilige Gees is betrokke by elke werk van God in 
skepping, vleeswording, verlossing en voleinding, hoewel elke "Per-
soon" dit op sy eie wyse is. 

Soos die Ooste blootgestel is aan die gevaar van triteïsme, is 
Augustinus en die Weste blootgestel aan die gevaar van modalisme. 
Harnack was selfs van mening dat Augustinus met sy opvattings 
maar net die ou modalisme laat herleef het wat altyd al smeulend 
in die Westerse kerk aanwesig was (Grundriss236) . Dit is egter 
'n onbillike oordeel. By Augustinus het die drie synswyses van God 
'n eie personele eienskap waardeur hulle in God ewig van mekaar 
onderskeie is, sodat hulle nooit aan mekaar gelykgestel word soos 
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by die modalisme nie. Ook vind ons by Augustinus niks van die 
heilsekonomiese voorstelling van die modalisme waarvolgens God 
Homself agtereenvolgens onder die drie "prosopa" van Vader. Seun 
en Gees geopenbaar het nie. Augustinus verstaan God as van ewig-
heid af Vader, Seun en Gees. God word nie eers Vader. Seun en 
Gees in die heilsekonomiese proses, soos wat dit by Tertullianus, 
Hippolutus en veral by Marcellus van Ankura voorgestel is nie. Die 
Seun en die Gees sal dus ook nie weer hulle selfstandigheid prys-
gee en tot die eenheid van die.Vader terugkeer_ nie. Augustinus 
verstaan die drie-eenheid van God as 'n immanente triniteit, 'n 
wesenstriniteit - 'n feit wat daartoe gelei het dat Augustinus dikwels 
daarvan beskuldig is dat hy nie vanuit die openbaring van God oor 
die Triniteit nagedink het nie, maar suiwer spekulatief en abstrak 
die vraag gestel het hoe God één kan wees en tog drie. 

Hoe dit ook sy, Augustinus se opvatting van die Drie-eenheid 
het 'n bepaalde uitwerking gehad op die manier waarop oor die 
verhouding tussen die drie goddelike Persone, en veral oor die 
verhouding tussen die Seun en die Gees gedink is. Omdat Augusti-
nus die drie Persone in God op die allerinnigste manier op mekaar 
betrek, beteken dit dat hulle in voile wederkerigheid op dieselfde 
vlak gedink word, en dit verskil uiteraard van die wyse waarop 
daar in die Ooste oor die orde binne die Triniteit en oor die Vader 
as die enigste Bron van die Drie-eenheid gepraat is. Dit het veral 
na vore gekom in die verskil rondom die vraag of die Heilige Gees 
slegs van die Vader uitgaan, of ook van die Seun. In die Nicéno-
Constantinopolitanum van 381 is slegs gesê dat die Heilige Gees 
van die Vader uitgaan. Onder invloed van Augustinus het dit in die 
Weste 'n vanselfsprekendheid geword dat daaraan toegevoeg be-
hoort te word: en van die Seun (filioque). Volgens Augustinus im-
mers is die Heilige Gees die band van liefde tussen die Vader en 
die Seun. Hy is selfs die gemeenskaplikheid tussen die Vader en die 
Seun (koinonia). Uit die naam Heilige Gees, wat tog ewe goed die 
naam van God self of van die Seun van God kan wees, lei Augusti-
nus af dat ons in die Heilige Gees met die wese van God self te 
make het. Dit is die wese van die Gees dat Hy die Godheid van 
God is, dit wat God tot God maak. Anders uitgedruk: dit wat die 
Vader en die Seun gemeenskaplik is en besit, dit is die Gees. Die 
Vader het niks wat Hy "nie aan die Seun meedeel nie, behalwe die 
feit van sy Vaderskap. Die Gees is die wegskenkende liefde van die 
Vader teenoor die Seun en van die Seun teenoor die Vader en juis 
só die werklikheid daarvan dat God in Homself liefde is. Maar 
as dit so is, kan die Gees onmoontlik losgemaak word van die Seun 
of beskou word as uitgaande van die Vader alleen, want dan sou 
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dit beteken dat die Vader Homself nic volkome aan die Seun mee-
gedeel het nic en dat die Gees en die Seun in 'n sin náás mekaar 
te staan kom as die twee veroorsaaktes deur die Vader. sonder 
dat dit duidelik is dat die eenheid tussen die Seun en die Gees waar-
van die Nuwe Testament getuig, in die wese van God self gegrond 
is. Daarom het die Weste onder die invloed van Augustinus gekies 
vir die toevoeging van die woord jilioque tot die belydenis van 
Konstantinopel. Dit het eers byna terloops op die Sinode van 
Toledo geskied (589), maar daarna is dit in die Symbolum Qui-
cumque of Athanasianum vasgelê en uiteindelik het pous Bene-
d i c t s VIII in 1014 die toevoeging van die jilicx/ue tot die Nicéno-
Constantinopolitanum offisieel bekragtig. 

Hierdie ontwikkeling was die oorsaak van die skeuring tussen 
die Oosterse en die Westerse kerk in 1054. Vir die Ooste was hier-
die invoeging totaal onaanvaarbaar, nie alleen omdat dit as 'n on-
regmatige uitbreiding van 'n belydenis van die ganse kerk beskou 
is nie, maar ook omdat dit nie rekening hou met die orde in die 
Triniteit nie, waarvolgens die Vader alleen die Bron en Oorsaak 
van die Seun en die Gees is. Wanneer geleer word dat die Gees ook 
van die Seun uitgaan, word die persoonseienskap van die Vader in 
die gedrang gebring en word die Gees vir die besef van die Oosterse 
kerk op 'n ongeoorloofde wyse aan die Seun ondergeskik gemaak. 
Die Ooste het geen beswaar daarteen om te sê dat die Heilige Gees 
van die Vader deur die Seun uitgaan nie, en kan selfs ook aanvaar 
dat in die heilsekonomie die Gees van Vader en die Seun uitgaan, 
in die sin dat die verheerlikte Christus die Gees gestuur of uitge-
stort het. nadat Hy daartoe deur die Vader gemagtig is (vgl. Hand. 
2: 33). Dit is egter vir die Oosterse kerk onaanvaarbaar dat die Seun 
in die wesenstriniteit, d.w.s. van ewigheid af, die mede-oorsaak van 
die uitgang van die Gees sou wees, omdat dit volgens hulle op sub-
ordinasianisme sou neerkom. 

Daarbv kom nog 'n ander element. Augustinus was nog versigtig 
in sy wyse van formulering. Hv het gesê dat die Gees van die 
Vader en die Seun uitgaan, maar tog het hv daaraan toegevneg dat 
die Gees hoofsaaklik van die Vader uitgaan. Die VarW k immprt 
die Bron en Oorsprong van die Seun en die Gees, en in dié sin 
ook van die Gees se uitgang van die Seun. Die Gees gaan direk van 
die Vader uit. maar in sy uitgang van die Seun gaan Hv ook indi-
rek van die Vader uit, omdat die Vader die Bron van alles is wat die 
Seun is en doen. Met 'n mate van goeie wil sou dit moontlik wees 
om Augustinus se opvatting van die jilioque te interpreteer as byna 
dieselfde as wat die Oosterse kerk bedoel het met die uitdrukking 
dat die Gees van die Vader en deur die Seun uitgaan. Op die sinode 
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van Florence (1439) waar 'n poging aangcwcnd is om die vcrskille 
tussen Oos en Wes by tc le, het die Wcsterse kerk dit dan ook só 
gestel. Dit was egler nic vir die Ooste aanvaarbaar nie, veral ook 
omdat die Wcsterse teologie nie bly staan het by Augustinus se 
interpretasie van die filioque nie, maar steeds mcer bcklemtoon het 
dat die ewige prosessie van die Gees uit die Vader en die Seun nie 
verstaan moet word in dié sin, dat die Gees tweërlei oorsprong 
het nie, omdat die uitgang van die Gees uit die Vader en die Seun 
geskied deur slegs één spiratio en 'n uitgang is uit slcgs één bron. 
Volgens hierdie siening word daar geen onderskeid gemaak tussen 
die spiratio van die Gees deur die Vader en deur die Seun nie -
iets wat die besware van die Oosterse kerk nog net meer versterk. 
Vir die gcvoel van die Oosterse kerk dink die Weste te veel vanuit 
die "unus Deus" om reg te kan laat geskied aan die eie persoons-
eienskap en persoonsfunksie van die drie Persone. In hierdie ge-
voele is hulle versterk toe daar later in die skolastiek gesê is dat die 
onderskeiding tussen die eie funksies van die drie goddelike Persone 
as 'n "spraakreeling" beskou moet word, waarin "per appropria-
tionem" aan 'n bepaalde goddelike Persoon 'n bepaalde funksie 
toegeken word om orde in ons denke oor God te bring, terwyl alle 
wcrke van God die taak is van aldrie die Persone in God. Daar-
teenoor wil die Ooste juis die onderskeidenheid van die drie Per-
sone en hulle aandeel aan skepping en herskepping op die voorgrond 
laat tree. 

Juis daarom kan die Ooste nie die Gees maar net verstaan as 
die band van liefde tussen die Vader en die Seun nie. Hy is nie in 
alles só aan die Seun gebonde as wat die Weste dit wil voorstel nie. 
Die Ooste wil 'n bepaalde vryheid van die Gees teenoor die Seun 
handhaaf. Daarom is daar ook 'n ingrypende verskil tussen die 
Oosterse liturgie by die eugaristie en dié van die Rooms-Katolieke 
Kerk. In die Ooste kom daar voor die eugaristie 'n gebed aan die 
Heilige Gees voor om tog teenwoordig te wees by die viering (die 
sg. epiklese). Dit ontbreek in die Rooms-Katolieke liturgie, omdat 
Rome eenvoudig aanvaar dat die Gees vanselfsprekend teenwoordig 
sal wees waar die Seun is. In hierdie opsig stem die Protestantse 
kerke, nieteenstaande hulle handhawing van die filioque, tog met 
die Ooste saam teenoor Rome. 

Die Westerse kerk (en daarby sluit ons dan die Rooms-Katolieke 
Kerk en die Protestantse kerke in) het steeds geglo dat die filioque 
geen nuwigheid is wat later by die belydenis gevoeg is nie, omdat 
dit van die begin af implisiet opgesluit gelê het in die formuleringe 
van die Nicéno-Constantinopolitanum. Daarby is die Westerse kerke 
daarvan oortuig dat die weiering van die Ooste om die filioque te 
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aanvaar, ingrypende dogmaticse implikasics het. Dit maak die Gees 
in 'n sekere sin los van Christus, sodat die Gees slegs in 'n oneint-
like, of hoogstens in 'n heilsekonomiese sin die Gees van Christus 
genoem kan word. Dit hou verder in dat die verhouding tussen die 
Gees en Christus 'n ander karakter dra as die verhouding tussen die 
Gees en die Vader of tussen die Vader en die Seun. Dit beteken 
ook dat die Vader en die Seun nie alles deel nie. Die Westerse 
kerke glo ook dat die Oosterse neiging tot mistiek teruggevoer moet 
word tot die relatiewe selfstandigheid van die Heilige Gees teenoor 
Christus. Daar is 'n neiging in die Ooste om aan die Gees die karak-
ter van 'n kosmiese prinsipe toe te ken wat buite Christus om alle 
dinge vervul. Harnack was selfs van mening dat die Oosterse ver-
werping van die filioque 'n bewys is van die verbondenheid van 
die Oosterse kerk aan die kosmologiese spekulasies van die Griekse 
wysbegeerte. 

In ons tyd word daar weer allerlei pogings aangewend om oor 
die kwessie van die filioque tot 'n vergelyk tussen die Ooste en die 
Weste te kom. Die gesprek daaroor duur nog onverpoos voort. As 
ons oor die hele stryd rondom die filioque terugkyk, dan is dit 
duidelik dat die belydcnis aangaande die Gees in die Nicéno-Con-
stantinopolitanum te gebrekkig was. Reeds dáár is te weinig oor 
die Gees gesê, veral oor die verhouding tussen die Gees en Christus 
waarvan die Nuwe Testament tog vol is. Daar word ook te min 
gesê oor die werk van die Gees. Dit is hierdie gebreke wat die oor-
saak was van die latere stryd in die kerk. Die gebreke self is egter 'n 
openbaring van hoe onontwikkeld die leer aangaande die Gees nog 
in die vicrde ecu was. Die verwaarlosing van die Pneumatologie in 
die Ou Kerk het hom in die hele verdere geskiedenis gewreek. 

1.1.3. Die Heilige Gees en die Verlossing 
Die verwaarlosing van die leer van die Heilige Gees in die Ou Kerk 
was nie die gevolg van skuldige opsetlikheid nie. Die kerk het in 
die situasie verkeer dat die boodskap van die evangelie deurdink 
moes word binne die totaal vreemde klimaat van die Griekse ge-
dagtewêreld. Dié proses kon egter nie rustig verloop nie, maar het 
plaasgevind in die konfrontasie met opvattings en strominge waar-
teenoor die evangelie gehandhaaf moes word. Dit het min of meer 
die agenda vir die teologiese denke van dag tot dag voorsien. Die 
kerk het nooit die tyd gehad om met die Bybel in die hand 'n om-
vattende en gebalanseerde teologie te ontwerp nie. Daar moes een-
voudig ingegaan word op die eise van die situasie en dit moes ge-
beur binne die heersende verstaanshorison. Dit is nie vreemd dat 
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die antwoorde wat ondcr sulke omstandighcde gegee is, in baie op-
sigte gebrekkig was en dat daar braak kolle in die teologiese denke 
bly lê het nie. 

Ons sien dit alles duidelik geillustreer in die leer aangaande die 
werk van die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees die sondaar aan 
Christus verbind en horn die verlossing in C'hristus deelagtig maak. 
word duidelik in die Nuwe Testament geleer en op een of ander 
manier lict die kerk ilit van die begin af geweet. In die liturgie van 
die kerk is van die begin af op grond van die bybelse boodskap 
'n verband gelê tussen die Heilige Gees en die verlossing. Tog sou 
dit baie lank duur voordat die rol wat die Heilige Gees in die ver-
lossing speel, werklik enigsins verstaan sou word. Dié rol is nooit 
ontken nie, maar dit is net nie op sodanige wyse begryp, dat die 
vcrlossing in sy volheid eksplisiet met die Gees in verband ge-
bring is nie. Dikwels is daar oor die verlossing deur Christus ge-
spreek, sonder om die Gees in verband daarmee te bring. En waar 
die Gees met die verlossing in verband gebring is. het dit op 'n 
gebrekkige wyse geskied. 

Dit is opvallend dat daar van die begin af 'n baie sterk aksent 
gelê is op die openharings- en verligtingswerk van die Gees. Dit 
het om twee redes gebeur. the eerste is dat die kerk gedurende die 
tweede eeu te make gekry het met die gnostisisme, die leringe van 
Marcion en die Montanisme. A1 drie hierdie bewegings het aan die 
kerk die vraag gestel hoe hy oor die openbaring dink. Die kerk het 
op aldrie onder andere één beslissende antwoord gegee, en dit is 
dat die Heilige Skrif die kanon is waarin die Woord van God eens 
cn vir altyd normatief aan die kerk gegee is. Daarmee het die kerk 
onmisverstaanbaar duidelik gesê dat hy hom nie kan laat lei deur 
die wysgerige spekulasies van die gnostiek nie; dat hy nie norma-
tiewe gesag kan toeken aan die "nuwe openbaringe" van die monta-
nistiese profesie nie. en dat hy geen genoeë daarmee kan neem dat 
die gesag van die Skrif aan menslike kritiek onderwerp word, soos 
wat Marcion wou doen met die afwysing van die Ou Testament en 
van die grootste gedeelte van die Nuwe Testament nie. As grond 
vir die normatiwiteit van die Heilige Skrif voer die oudste teoloë 
die inspirasie van de Skrif deur die Heilige Gees aan. Veral teen-
oor Marcion word volgehou dat dit dieselfde Gees is wat deur die 
profete gespreek het, wat ook deur die apostels getuig het van die 
vervulling van die dinge wat deur die profete voorspel is en wat 
die ganse Skrif gei'nspireer het. Justinus die Martelaar noem die 
Heilige Gees "die profetiese Gees" en Irenaeus noem Hom "die 
Gees van wysheid". Albei hierdie vaders gebruik sterk terme om 
die afhanklikheid van die Bybelskrywers van die Heilige Gees by 
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die teboekstelling van die Woord tot uitdrukking te bring. So sê 
Justinus bv. dat die Gees van hulle gebruik gemaak het soos 'n 
musikant van die instrument wat hy bespeel. Ook Origenes druk 
homself in dieselfde sin uit. Oor die algemeen haal die Griekse 
vaders graag die Bybel aan met die woorde: "Die Heilige Gees 
s ê . . 

Dat daarmee 'n belangrike beslissing geval het, is duidelik. Daar-
mee is immers die verhouding tussen die Gees en die Woord aan 
die orde gestel, iets wat in die tyd van die Reformasie weer uiter-
mate aktueel sou word. Dit is ook korrek dat die eerste taak van 
die Heilige Gees sy openbaringsfunksie is (vgl. 1 Kor. 2: 10-14). 
Ongelukkig het die teologiese klimaat waarin die openbaringsfunk-
sie van die Gees in die Ou Kerk aan die orde gestel is, verhinder dat 
die juiste insig in die verband tussen Woord en Gees na vore kon 
kom. Binne die intellektualistiese klimaat wat deur die Grieks-
wysgerige denke geskep en deur die kerklike teoloë oorgeneem is. 
kon openbaring nie anders verstaan word nie, as die mededeling 
van 'n aantal godsdienstige en morele waarhede. Die Heilige Skrif 
word verstaan as die opslagplek van hierdie waarhede. Ongelukkig 
is dié waarhede nie altyd helder uitgespel in die Skrif nie. Dit bevat 
talle duisterhede en roep dus om korrekte uitleg. Dié uitleg kan 
alleen gegee word onder die leiding van die Heilige Gees. Die Hei-
lige Gees is egter net aan die kerk gegee, en in 'n spesifieke sin aan 
die kerklike ampsdraers, met name aan die biskoppe. Die korrekte 
uitleg van die Skrif is dus alleen in die kerk te vinde. Die kerk 
beskik immers ook oor die tradisie, wat sedert Irenaeus verstaan 
word as die mondelinge oorlewering van die apostels wat net so ge-
inspireerd is as die Bybel en dus 'n beslissende rol moet speel in 
die uitleg van die Skrif (soos die tradisie ook weer op sy beurt in 
die lig van die Skrif verklaar moet word). 

Binne hierdie konteks is dit duidelik dat die Skrif nie verstaan 
kon word as die instrument van die lewende spreke van God deur 
difi_Heilige Gees nie, maar as 'n arsenaal van geopenbaarde waar-
hede wat aan die sorg van die kerk toevertrou is en eers deur die 
uitleg van die wettige biskoppe betekenis kan hê. Eweneens is die 
Heilige Gees nie i verstaan as 'n vrve. handelende Persoon wat in 
die lewe van die kerk spreek en regeer deur die Woord nie. maar 
as die sanksionerende mag wat die geldigheid van die kerklike 
spreke en die waarheid van die leer van die kerk waarborg. Tra-
disie en kerk omklem op hierdie wyse die Skrif, sodat dit nie meer 
teenoor die kerk staan nie, maar deur die kerk ingekapsel word. 
Die Gees en die kerk word so nou op mekaar betrek, dat die vry-
heid van die Gees aan bande gelê word in 'n vérgaande institusio-
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nalisering van die Gees._Dit blyk dus duidelik dat die swaar aksent 
wat die kerk op die openbaringsfunksie van die Gees gelê het, nie 
in cerste instansie die rcsultaat was van insig in die boodskap 
van die Skrif self nie, maar 'n beskermingsmaatreël tcenoor dwa-
linge en skeuringe wat die kerk bedreig het. 

Daar was egtcr nog 'n tweede rede waarom sovcel klem gclê is op 
die openbarende en verligtende werking van die Gees, en dit is dat 
die verlossingsbegrip wat deur die oudste teoloë hanteer is, 'n baie 
eensydige karakter gcdra het. In die gesprek met die populêre 
Grieks-wysgerige opvattings van dié tyd het die Apologete die 
Christendom probeer verdedig deur aan te toon dat die evangelie 
die vervulling is van al die ideale van die heidendom. met name 
in dié sin, dat dit aan 'n mens die hoogste wysheid bied. sodat jy 
injitaal gestel word om 'n lewe van regskapenheid en wysheid te lei. 
In hierdie verband lê hulle dan klem daarop dat die Christendom 
hoe morelc eise aan 'n mens stel, dat die boodskap wat Christus 
gebring het, die openbaring is van 'n "nuwe wet" waaraan 'n mens 
moet gehoorsaam, en dat die docl van die inkarnasic die verligting 
van die menslike rede is en die aansporing van sy wil om 'n lewe 
van deugsaamheid te kan voer. 

Op hierdie wyse is die evangelie in die tweede en derde eeu in 
'n j>rowwe sin moralistics en Iegalistics, maar ook inlellektualistics 
gcinterprctecr. Die mens is voorgestel as 'n vrye, selfbcpalcnde wc.se 
wat na die "beeld van God geskep is en bedoei is om rip.nr Hi* e<». 
bruikmaking van sy rede vir die goeie te kies en só onsterflikhpiH 
deelagtig te word. Hoewel die mens deur die sonde sy hoë bestem-
ming verloën het, het hy tog nie die vermoë verloor om 'n deug-
same lewe te lei en só weer tot sy hoë bestemming te geraak nie. 
Deur die Christelike openbaring word die mens se rede verlig, deur-
dat aan hom die ware kennis van God en sy wet meegedeel word. 
In die laaste instansie is die verlossing wat die evangelie bied, nie 
wesensverskillend van die wat die populêre filosofie verkondig nie. 
Die evangelie bied net *n hulp wat 'n mens anders sou moes ont-
beer. Só word die betekenis van Christus vir die verlossing egter 
beperk tot sy openbarende en didaktiese funksie. Oor die kruis en 
opstanding word min gesê, omdat dit moeilik ingepas kan word 
binne die raamwerk van 'n verlossingsleer wat ontleen is aan "na-
tuurliketeologie". 

Dieselfde tendens is ook versterk in die kerk se konfrontasie met 
die gnostiek. 'n Grondtendens van die gnostiek was sy determinis-
ms Die mens se sonde was immers nie sv eie sku|cl nie, maar die 
gevolg van 'n kosmiese proses van Godsvervreemding waaraan hy 
in elk geval niks kan doen nie. Behalwe natuurlik as hy tot die sg. 

27 



"psigiese mense" bchoort in wic daar nog 'n goddelike vonk aan-
wesig is. Vir sulke mense is daar wel verlossing moontlik, en wel 
langs die wee van verligting: die mens moet sy ware self herken en 
daarmee die terugkeer van sy geestesvonk na die Bron van alle lig 
ontdek. Teenoor die deterministiese tendens van die gnostiek het 
die kerk die verantwoordelikheid van die mens baie sterk op die 
voorgrond geplaas - en daarmee dikwels verval in die moralisme 
wat binne die hele geestesklimaat so naby die oppervlakte was. Teen-
oor die gedagte dat verlossing geleë is in die verligting van die mens 
se rede het die kerklike teoloë gereageer deur enersyds te sê dat dié 
verligting alleen deur die evangelie van Christus ons deel word, 
en andersyds deur te sê dat dié verligting geen doel op sigself is 
nie, maar die mens daartoe in staat stel om die wet van God te ver-
vul. 

Dit is dus nie vreemd dat die betekenis van Christus vir die 
verlossing dikwels onder die gesigspunt van sy rol as leraar en 
voorbeeld aan die orde gestel is nie. Vir sover daar nou ook nog 
aan die Gees 'n soteriologiese rol toegeken word - iets wat nie 
dikwels gebeur nie, omdat dit lyk of dit vir die teoloë uit hierdie 
tyd nie altyd maklik is om te sien watter soteriologiese funksie daar 
vir die Gees naas Christus oorbly nie - kan dit alleen gevind word 
in die openbarende en verligtende werk van die Gees waardeur die 
verlossing moontlik gemaak word. Die Gees word verstaan as die 
ewige wysheid van God, as die^Gees van die profesie en die in-
spirasie van die Skrif, maar ook (veral by Irenaeus) as die Gees 
van die verligting van die individu. Dit staan so sterk op die voor-
grond, dat selfs die Nicéno-Constantinopolitanum onder die wei-
nige dinge wat oor die Gees gesê word, plek inruim vir die woorde: 
"wat gespreek het deur die p ro fe t e . . . " 

Tog sou dit verkeerd wees om te dink dat die werk van die Gees 
vir die Ou Kerk net in sy openbarende en verligtende funksie op-
gegaan het. Die Ou Kerk het baie goed geweet dat die Heilige Gees 
ook 'n heiligende funksie het, of meer algemeen uitgedruk, 'n spesi-
fiek-soteriologiese taak. Dit word herhaaldelik in die geskrifte uit 
die tweede en derde eeu genoem. Aanvanklik word dit nie nader 
uitgewerk nie, omdat die kerk so besig gehou is deur die proble-
matiek rondom die belydenis van Christus, dat daar eintlik vir 
niks anders tyd was nie. Maar vir sover daarop wél ingegaan is. is 
die insig in die voile betekenis van die werk van die Gees vertroebel 
deur opvattings van die verlossing wat nie rep; aan die bybelsê 
boodskap kotj laat geskied nie. Daarby dink ons nie net aan die 
moralistiese opvatting van die verlossing waaroor ons reeds gepraat 
het nie. Ons dink ook aan die veel diepsinniger voorstelling van die 
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verlossing wat veral in die Ooste voorgekom het, nl. die idee van 
die kosmiese verlossine wat deur Christus bewerk is. 

Die sterk beklemtoning van die menslike verantwoordelikheid 
en die moralisme as rcaksie op die determinisme en fatalistiese 
lewensbesef in die Griekse wêreld was maar net één aspek van die 
verlossingsboodskap van die Ou Kerk. Die ander aspek was die kos-
miese verlossingsidee. Irenaeus se opvatting van die werk van Chris-
tus as 'n recapitulatio moet ons daaraan herinner dat die Ou Kerk 
ook daarvan geweet het dat Christus deur sy vleeswording. lewe, 
dood en opstanding plaasvervangend en verteenwoordigend as Hoof 
van die nuwe mcnsheid die hele menslike sonde- en doodsgeskie-
denis in Homself saamgevat en oorgeleef het. ten einde alles te 
herstel wat die mens in sy gcskiedenis verbrou het. As Irenaeus 
dan in verband met hierdie kosmiese idee van die verlossing sê dat 
ons deel ontvang aan die heil in Christus deur Horn na te volg, 
moet dit uiteraard nie in 'n moralistiese sin opgeneem word nie. Dit 
gaan vir Irenaeus om die vereenselwiging met Christus en 'n saam-
groei met Horn deur die geloof, sodat wat in Horn as die proto-tipe 
van die nuwe mensheid aanwesig is, ook die deel van die gelowige 
kan word. Christus se oorwinning oor alle magte van sonde, dood 
en verganklikheid soos dit in sy dood en opstanding werklikheid 
geword het, word ook die deel van hulle wat aan Christus verbind 
is. 

Die gevoelige punt in hierdie voorstelling van die verlossing is 
die vraag hoe die enkele mens deel ontvang aan die kosmiese heil 
wat Christus bewerk het. Dat dit met die werk van die Gees te 
make het, het die ou vaders goed genoeg geweet, want hulle spreek 
herhaaldelik daaroor dat dit die Gees is wat ons heilig. Maar dit 
ontbreck hulle aan die insig dat die Gees die mens deur die Woord 
van God wederbaar en in 'n nuwe verhouding tot.God in Christus 
stel. Dit is 'n insig wat eers veel later in die Reformasie tot ont-
plooiing sou kom. Die Ou Kerk was nog nie sover nie. Vir sover 
daar nie volstaan word met te sê dat die mens deur sy eie wils-
keuse Christus moet navolg en deur gehoorsaamheid aandeel aan 
die heil moet ontvang nie, word ons verwys na die kerk en die sakra-
mente waardeur die mens op 'n geheimnisvolle wyse die krag deel-
agtig word wat hom 'n nuwe natuur mcedwl enJiom s6 "fiiies" 
verander en verlos. Binne die kader van die fisies-kosmologiesc np. 
vatting van die verlossing tree die pcrsoonlikc heilswerLyan die 
f ices tog weer op die agtcjgrond, omdat dit opgeneem woxdin 'n 
sakramentele heilsbemiddeling wat die uitsig op die Heilige Gees as 
Persoon belemmer. 

Dit sien ons selfs gebeur nadat teoloë soos Athanasius, Basilius 
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die Grote en Kurillos van Alexandrië in die vierde ecu hulle inten-
sief met die soteriologiese werk van die Gees besig gehou het en 
diepsinnige uiteensettings oor die Persoon en werk van die Gees 
gepubliseer het. Hulle het in die debat oor die Godheid van die 
Gees geredeneer dat dit juis die heilswerk van die Gees is wat bo 
alle twyfel bewys dat die Gees self God moet wees. Hy doen im-
mers volgens die Skrif wat net God alleen kan doen. As die skep-
sels van God die voorwerpe is van sy skcppende, vernuwende en 
heiligende aktiwiteit, kan Hy onmoontlik self 'n skepsel wees. In 
die besonder blyk die Godheid van die Gees uit die wyse waarop 
die werk van die Gees met die heilswerk van Christus verbonde is. 
Nie alleen is die Gees werksaam in die vleeswording van Christus 
en in sy salwing en toerusting vir sy heilswerk nie. maar die Gees 
kan ook met reg die Gees van Christus genoem word, omdat al die 
heilswerk van Christus deur die Heilige Gees geskied. Dit geld ver-
al ook van die verlossing van die mens, wat daarin bestaan dat die 
natuur van die mens verhef word op sodanige wyse, dat die mens 
bevry word van sonde en verganklikheid en deel ontvang aan die 
goddelike natuur. Volgens Athanasius se voorstelling van die ver-
lossing het God in Christus mens geword, sodat die mense gode 
kan word (tedsis. deificatio). Dit is egter die Gees wat die vergod-
deliking van die mens bewerk. deurdat hy hom deel gee aan die 
vergoddelikte menslike natuur van Christus. Soos wat die Gees in 
die aanname van die menslike natuur deur die Logos die menslike 
natuur geheilig het. so heilig Hy op analoë wyse die bsle__geskape 
werklikheid en in die besonder die verloste mensheid om deel te hê 
aan die heerlikheid van Christus en sy triomf oor sonde, dond en 

In hierdie opvatting van die verlossing staan nie die verandering 
van die mens se persoonlike verhouding tot God in die sentrum 
van die belangstelline nie. maar die omsetting van die mens se 
fusis of natuur en die verheffing van die hele geskape werklikheid 
tot gelykvormigheid aan God. Daarom is die funksie van die Woord 
hier ook van geen betekenis nie. Die heilsproses word voltrek in 
die liturgie en veral in die ontvangs van die sakramente, wat op 
'n geheimsinnige manier die verheffing van die menslike natuur 
bewerk. Dit beteken dat die Gees hoofsaaklik gesien word as die 
kragbron wat aan die sakramente hulle effektiwiteit verleen. Dit 
het uiteindelik tog maar ingehou dat die uitsig op die Gees sélf in 
die verlossingsleer verduister is, veral ook in die Westerse kerk. En 
dit het weer tot resultaat gehad dat die belydenis van Konstantinopel 
in 381 dat die Heilige Gees "Here is en lewend maak", in kerk en 
teologie nie tot sy reg kon kom nie. Nie alleen is die feit dat die 
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Gees Here is, oneffektief gemaak deur die institusionalisering van 
die Gees in die kerk met sy ampte en sakramente nie, maar die 
interpretasie van die lewewekkende funksie van die Gees binne die 
kader van die fisies-kosmologiese verlossingsvoorstelling het dit laat 
opgaan in sakramentalisme en dit so verdinglik. 

1.1.4. Die Heilige Gees en die Genade 
Die begrip genade speel in die Nuwe Testament 'n groot rol. Om-
dat dit daar altyd in verband met Gods barmhartigheid in die ver-
lossing van sondaars gebruik word, is dit begryplik dat dié begrip 
'n sentrale plek inneem in die geskiedenis van die Christelike denke 
oor die heil in Christus. Waar dit nou ook een van die fundamen-
tele funksies van die Heilige Gees is dat Hy die mens aandeel gee 
aan die heil in Christus, is dit nie vreemd dat die leer van die Heilige 
Gees meesal in die geskiedenis saamgeval het met die genadeleer 
nie. 

'n Groot deel van die stryd rondom die Pneumatologie en soterio-
logie deur die eeue hang saam met verskille in interpretasie van die 
begrip eenade. In die Nuwe Testament self word dïé begrip in 'n 
veelheid van betekenisnuanses gebesig. Reeds in profane Grieks 
kon die woord garis verskillende betekenisse hê, waarvan die ver-
naamstes was: die euns of goeie gesindheid wat iemand openbaar, 
die daad waardeur hy sy gunstige gesindheid openbaar, en ook 'n 
gawe wat vryelik aan iemand geskenk word om aan iemand vreugde 
te verskaf. Dikwels is dit gebruik as aanduiding van die gunstige 
gesindheid en gunsbewvse van die gode en van die gunstige verloop 
van die noodlotsomstandighede. Net so dikwels is dit ook gebruik 
as aanduiding van die vermoë of krag wat aan 'n mens verleen 
word om aangenaam, welgevallig, aantreklik en deugvol te wees. 
In die gnostiek word die betekenis van garis as krag selfs oorheer-
send. 

In die kerklike en teologiese spraakgebruik van die eerste eeue 
was dit lank nie altyd die betekenis wat Paulus aan die begrip 
genade gegee het, wat deurslaggéwend was nie. Oor die algemeen 
kan ons sê dat dit vir die eerste generasies Griekssprekende Chris-
tene moeilik was om die Skrif en die bybelse konsep van genade in 
diy- bpsonder te verstaan. Die Griekse gees is naturalisties en mora-
listies en kon baie makliker aansluiting vind by die Judaïstiepe 
moralisme en werkgeregti^heid as by die bybelse boodskap van 
genade. Daarom vind ons hy r | j e Apostoiifise Vaders dilru/ffc 'n 
hantering van die begnp ^ fo die sin van God hiilp aim die-
gene wat opreg na die goeie strewe. Dit is iets wat verdien kan 
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word. Dikwels bedoel hulle met genade die guns wat 'n mens te 
beurt val dat hy die nuwe wet ontvang hct om sy lewe daarna te 
kan inrig (Ignatius), of slaan dit in die algemeen op die heilbreng-
ende kennis van God (Klemens en Origenes) of op die goedheid 
van God dat Hy die mens laat deel in 'n vollediger insig in sy heils-
plan. Selfs waar die genade as iets pneumaties verstaan is, word dit 
gesien as 'n benede-persoonlike krag (dunumis) wat die mens in 
staat stel om nuwe insigte in die heilsweg te bekom en aan hom die 
vermoë verleen om die kwaad te weerstaan en 'n heilige lewe te lei. 
Deurgaans word dit egter net geskenk aan diegene wat dit waardig 
is (Justinus die Martelaar). 

Dit was eers toe die briewe van Paulus vollediger bekend geword 
het, dat 'n teoloog soos Irenaeus diepsinniger oor die genade kon 
praat en die moralisme teruggedring kon word. Ook toe het die 
begrip genade egter nog nie tot sy reg gekom nie, omdat selfs 
Irenaeus en die teoloë in die Oosterse kerk wat na hom gekom het, 
binne die raamwerk van die fisies-kosmologiese verlossingsidee ge-
bly het, waardeur die begrip genade enersyds van toepassing ge-
maak is op die hele heilsekonomiese proses as sodanig (die proses 
van vergoddeliking van die geskape werklikheid en veral van die 
mens), en andersyds op die geheimnisvolle krag wat in die liturgie en 
sakramente werk om die vergoddeliking te bewerkstellig. 

Die Oosterse denke oor die verlossing word tot vandag toe nog 
heheers deur die neo-Platonisme. Daarvoigens street die mens van 
nature na sy hoogste goed. wat nTks anders kan wees nie. as God. 
Hoewel God oneindig bo die mens verhewe is en die Onbereikbare 
bly, is die mens tog só op God aangelê dat hy nie anders kan as om 
van nature God te soek nie. Die mens kan God egter nie vind as 
hy nie daarbv gehelp word nie. Veral deur die sondeval het dit vir 
hom onmoontlik geword, hoewel God reeds vir hom as skepsel 
onbereikbaar sou wees as God hom nie tegemoet sou tree met die 
gawe van krag om Hom te kan bereik nie. Deur die sondeval het 
die mens wel nie die beeld van C,IV.1 hcdtcm:>1 vr lnnr nip (dit is 
wel verdof, en die gelykenis van God in hom het verlore geraak), 
sodat hy nogsteedssyvrye wil behou het, maar sonder Gods ge-
nade kan hy tog nie by God uitkom nie. God wil sy genade egter 
skenk aan almal wat Horn vrywilliglik soek en bereid is om sy ge-
nade te aanvaar. Selfs Johannes Grusostomos, een van die grootste 
predikers van die Oosterse kerk, het in sy prediking baie sterk 
klem daarop gelê dat God in sy genade diegene help wat gewillig 
is om gehelp te word: God trek slegs diegene wat gewillig is om te 
kom (helkei mên Teos, helkei dê boulomenon). 

Dit was onder hierdie omstandighede nie vreemd dat Pelagius 
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veral in die Ooste soveel instemming gevind het met sy verwerping 
van die erfsondelecr en die idee dat die mens onbckwaam sou wees 
tot die goeic, en sy propagering van die idee dat die mens in staat 
is om vir die goeie te kies en dit te doen met behulp van die genade 
nie. Onder genade het Pelagius egter verstaan die gawe van die ken-
nis van die wet en die prediking van Christus dat God ons ons son-
des vergewe. Daar is wel uitsprake van hom bekend waarin gesê 
word dat die mens genade nodig het om tot God te kan kom, maar 
daarmee het hy blykbaar niks anders bedoel nie, as dat die mens 
in die algemeen hulp van God nodig het en veral die feit dat God 
die mens begiftig met redelikheid, 'n vrye wil en kennis van die 
gebod. Vir die werk van die Heilige Gees in die verlossing van die 
mens het Pelagius seen begrip nie. Die mens se verlossing is sy eie 
verantwoordclikheid en hy is in staat om dié verantwoordelikheid 
tedra. 

Dit was egter nie net in die Ooste dat gedagtes soos dié van 
Pelagius aansluiting kon vind by bestaande opvattings nie. Ook in 
die Weste is daar voortdurend geskipper tussen twee pole: die 
beklemtoning van die mens se vryheid van wil en verantwoordelik-
heid én die beklemtoning van die genadevolle werking van die sakra-
mente wat aan die mens die krag meedeel wat vir die verlossing 
nodig is. Die verhouding tussen hierdie twee dinge sou die teolo-
giese denke gedurende die volgende eeue bly boei. In die Oosterse 
kerk is dit eintlik nooit verder deurdink nie. Daar word aan albei 
hierdie pole vasgehou en die meer mistieke instelling van die Ooste 
maak dit blykbaar moontlik om albei hierdie elemente in die ver-
lossingsproses te integrcer. Maar in die Weste het 'n lang strvd 
rondom die genade ontwikkel. waarby daar veral twee aspekte was 
wat na vore gekom het: die vraag na die verhouding tussen die vrve 
wil en die genade (of anders gestel: die vraag na die noodsaaklik-
heid van die genade), én die vraag na die aard van die genade. 

Die vraag na die noodsaaklikheid van die genade het op die 
voorgrond gestaan in die botsing tussen Augustinus en Pelagius. 
Reeds vóór die stryd met Pelagius het Augustinus tot die besef ge-
kom dat die menslike natuur totaal bedorwe is, dat sy wil nie meer 
vry is om vir God te kies nie, en dat die genade van God dus veel 
meer is as maar net 'n nuwe openbaring van sy wet of die vergiffe-
nis van sonde. Soos bekend, was Augustinus in sy jeug 'n Manigei's 
wat geglo het in die fatale oorheersing van die mens deur die mag 
van die bose. Ná sy bekering het hy die Manige'isme bestry, en in 
verband daarmee ook die mens se vryheid en verantwoordelikheid 
beklemtoon. In een van sy geskrifte na sy bekering, De Libero Ar-
bitrio (Aangaande die Vrye Wil), spreek hy baie op die manier wat 
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ons hierbo geskets het as die opvatting van die Apostoliese Vaders. 
Hy verdedig dat elke mens 'n vrye wil het en dat die oorsprong van 
die sonde in die vrye wil gesoek moet word. Deur 'n bestudering 
van die Brief aan die Romeine kom hy egter tot insig in die totale 
bedorwenheid van die menslike natuur en die onmag van die mens 
om uit homself tot God te kom of die goeie te kies. In sy Retrac-
tiones verklaar hy later dat hy gedwaal het toe hy geskryf het dat 
die genade van God daarin bestaan dat Hy sy wil aan ons bekend 
gemaak het, terwyl dit ons eie werk is om die evangelie toe te stem, 
en dat ons dit kan doen. 

Soos niemand voor hom nie, het Augustinus die boodskap van 
Paulus van die vrye genade van God verstaan. As genade werklik 
genade moet wees, staan dit teenoor enige verdienste van die mens 
se kant. Sonder genade kan die mens homself nooit losmaak uit 
die gevangenskap van die kwaad nie. Met betrekking tot sy verlos-
sing het die mens dan ook geen vrye wil nie. Hoewel Augustinus 
nie ontken dat die mens psigologics 'n vrye wil het nie (anders sou 
hy in wysgerige determinisme verval het), stel hy dit duidelik dat 
dit alleen Gods genade is wat die mens se wil tot die goeie kan be-
weeg. Na die val is die mens se wil alleen nog vry om die kwade te 
kies, nie om die goeie te kies nie. Slegs as Gods genade aan die wil 
van die sondaar voorafgaan (gratia praeveniens), kan die mens die 
goeie wil. Selfs dan eater moet die genade die wil begalai en nnder-
steun. sodat die mens werklik kan wil wat God wil hê hy moet wil. 
Dit noem hy die eratia subseauens of cooperans. Wanneer God op 
hierdie wyse deur sy genade gee wat Hy vra, kan hy natuurlik van 
die mens vra wat Hy wil - en die mens kan dit doen. Van Augusti-
nus is die beroemde gebed: "Da quod iubes et iube quod vis" (Gee 
wat U vra, en vra wat U wil - Confessiones 10,14). Dit was juis 
hierdie woorde waaraan Pelagius soveel aanstoot geneem het. Vir 
sy besef word die mens daarmee as volslae passief voorgestel. Vir 
Augustinus was dit egter 'n diep-religieuse uitdrukking van die 
totale aangewesenheid van die mens op Gods genade alleen. Augus-
tinus het vir die eerste keer die kerk teruggevoer na die egte bybelse 
opvatting van die vryheid van die mens, nl. dat 'n mens alleen waar-
lik vry is, as Christus hom vrymaak. Hy is dan egter nie vry om 
enigiets te wil of te kies nie, maar vir die eerste keer as sondaar 
vry om vir God te kies - en dit is die ware vryheid. 

Met die belydenis van die onverdiende karakter van die genade 
hang vir Augustinus ook die soewereiniteit en vryheid van die 
genade saam. Daarom belv hy. naas die ems van die erfsonde en 
die verdorwenheid van die menslike natuur, ook die vrye verkiesing 
van God uit genade alleen, die onweerstaanbaarheid van Gods ge-
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nade en die volharding van die heiliges as 'n vrye gawe wat God 
aan sy uitverkorenes skenk (vgl. De dono perseverantiae). Die hele 
hpjfoyrp m; is enkel genade. Daaroor het hy geen twyfel gelaat nie. 

In die Pelagiaanse stryd het sy opvattings in soverre die oor-
winning behaal, dat Pelagius by die sinodes van Karthago (418) en 
Efese (431) veroordeel is. Die kerk het egter nie alles aanvaar wat 
hy gesê het nie, en dit miskien nie eers ten voile begryp nie (wat 
vir die Ooste nog meer geld as vir die Weste). So word daar in die 
uitsprake van die genoemde sinodes nie duidelik gesê dat die mens 
sonder Gods genade totaal onbekwaam is tot die goeie nie. Daar 
word ook nie bcly dat die uitverkiesing 'n soewereine daad van 
Gods genade is wat nie op die vooruitgesienc waardigheid van die 
mens berus nie. Dit het die dcur in 'n sekere sin oopgelaat vir die 
opkoms van die semi-Pelagianisme ('n benaming wat trouens eers 
uit die sestiende eeu stam). Die semi-Pelagianisme wil 'n midde-
posisie tussen Augustinus en Pelagius inneem. Dit erken enersyds 
die erfsondc, maar handhaaf tog ook dat die menslike natuur daar-
deur nie hecltemal verdorwe is nie, net verswak. Dit aanvaar dat 
die genade noodsaaklik is vir die verlossing, maar meen tog dat die 
mens se vrye wil nie heeltemal verlore geraak het nie, sodat hy die 
genade van God kan aanneem as hy wil, maar dit ook effektief kan 
weerstaan. Die uitverkiesing word verstaan as Gods algemene heils-
wil, en vir sover individue uitverkics word, gaan dit om diegene 
van wie God vooruit gesien het dat hulle sy genade sou aanneem. 

By die sinode van Orange (529) is die semi-Pelagianisme ver-
oordeel. Die radikale verdorwenheid van die mens en die nood-
saaklikheid van Gods voorkomende genade en die werksaamheid 
van die Heilige Gees by die verlossing word duidelik geleer. Tog 
is daar by Orange ook 'n sekere terughoudcnheid ten opsigtc van 
Augustinus te bemerk. Die leer van die uitverkiesing en die leer 
van die onweerstaanbaarheid van die genade word nie genoem 
nie, en van die wil van die mens word gesê dat dit deur die sonde 
"verswak" is. Ook word die betekenis van die genade by die ver-
lossingsgebeure in terme uitgedruk soos "hulp" en "ondersteuning" 
wat deur die genade aan die mens gebied word, 'n Mens kan dus 
nie sê dat Orange finaaj die deur gesluit het vir moontlike verfynde 
vorms van semi-Pelagianisme nie. Pit Is gedeeltelik daaraan toe te 
skryf dat die semi-Pelagianisme tclkens weer in die geskiedenis van 
die Rooms-Katolieke Kerk sy kop kon uitsteek en in 'n verfynde 
vorm ook in die genadeleer van Rome ingebou kon word. 

Dit sou egter onbillik wees om dit net aan die onbeslistheid van 
Orange te wyt. In werklikheid moet die skuld daarvoor gedeeltelik 
in die teologie van Augustinus self gesoek word. Augustinus het 
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duidelik die absolute noodsaaklikheid van die genade vir die ver-
lossing van die mens geleer, maar in sy opvatting van die aard van 
die genade het hy van voorstellings gebruik gemaak wat sv be-
klemtoning van die soewereiniteit van die genade gekompromitteer 
het en dit moontlik gemaak het vir 'n verfynde vorm van semi-
Pelagianismp. am hy sy opvattings aan te sluit. 

Dit is bekend dat Augustinus gebruik gemaak het van neo-
Platoniese denkbeelde. Daaronder val ook die idee wat ons reeds 
eerder by die Oosterse teologic tecgekom het, dat die mens as_ge-
skape syn van nature streef na eenwording met die hoogstc goed, 
nl. God. So sê Augustinus ook in sy Confessiones I, 1: "U het 
ons, o God, vir Uself gemaak, en ons hart is onrustig, totdat dit rus 
vind in U." Die neo-Platonisme verstaan dit so, dat dit veral die 
hoere deel van die mens, sy gees is wat na God bly strewe. ook 
ondanks die sonde. Die einddocl van hierdie strewe kan net één 
ding wees, nl. eenwording met God, deelname aan die goddelike 
natuur, vergoddeliking. Met betrekking tot die idee van die ver-
goddeliking as einddoel van die verlossing was daar geen verskil 
tussen Augustinus en die Oosterse kerk nie. Hy verskil van die 
Oosterse teoloë daarin dat hy die mense se sonde so radikaal ag, 
dat die mens nie in staat is, selfs nie eers in sy hoëre vermoëns, 
om op die regte wyse na God te strewe nie. Daarom het die mens 
die genade nodig en is alles wat met sy redding in verband staan, 
van begin tot einde net genade. Feit is nou egter dat Augustinus 
dié genade verstaan as hulp, auxilium, wat in die mens kom her-
stel wat gebroke is en hom só in staat stel om weer op die regte 
wyse na God te strewe. Dit beteken dat Augustinus. by alle ver-
skil met die kerklike tradisie oor die verhouding tussen genade en 
vrye wil, tog oor die aard van die genade nie veel daarvan verskil 
het nie. Ook vir hom is die genade 'n krag wat die mens help om 
te doen wat God van hom vra. 

Die gevolg is dat daar 'n bepaalde tweeslagtigheid in Augustinus 
se teologie aanwesig is. Aan die een kant kan hy in die grootste 
getrouheid aan Paulus beklemtoon dat die verlossing van die mens 
enkef uit genade geskied, sonder die werke van die wet, as reg-
verdiging van die goddelose, alleen op grond van die kruisdood 
van Christus en die genadige vrvspraak van God (vgl veral sy: 
De Spiritu et Littera). Aan die ander kant praat hy egter meesal 
oor die regverdiging as 'n proses van omsetting van die sondaar in 
'n regverdige deur die ucnesendc krag van die genade wat aan die 
mens meegedeel word. Augustinus se geliefde teks is Rom. 5: 5 
oor die liefde van God wat in ons harte uitgestort is deur die 
Heilige Gees wat aan ons gegee is. Iustificatio is dan ook vir 
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Augustinus vecl mccr as maar net die vryspraak van die sondaar in 
die perig van God en ook vcel mccr as die toerekening (impu-
latio) vflp die geregtigheid van Christus. Seker. dié siening op die 
regverdiging ontbreek nie eeheel-en-al by Augustinus nie. Maar 
as hv tog werklik moet sê wat iustificaiio is. dan beskryf hy dit as 
Tca\erd\e.makine. iustum lacere. verandering van die onregverdige 
in 'n regverdige. Alles wat die Reformatore later onder die heili-
ging en selfs die verheerliking sou verstaan, is by Augustinus in 
die regverdiging ingesluit. Dit beteken dat die regverdiging vir hom 
necrkom op die vervulling van die mens met die liefde. Die docl 
van regverdiging is die liefde. A1 praat Augustinus dus ook daar-
van dat die sondaar deur die geloof geregverdig word, le die 
aksent vir hom nie dáárop nie. Dit Ic vir hom op die feit dat die 
geloof deur die liefde moet wcrk (Gal. 5: 6). Daardeur wek hy die 
indruk dat die geloof maar net die vertrekpunt van die regyerdi-
ging is, die eerste stap, waarop die liefde en die hoop as die eintlike 
beslissende elemente in die proses van regverdigmaking moet volg. 

Hiermee hang nou enkele dinge saam. Vir eers kan Augustinus 
op grond van sy opvatting van die aard van die genade die ge-
nadewerking in lyn met die kerklike tradisie baie sterk aan die 
kerk en die sakramente koppel, selfs al spreek hy op 'n genuan-
secrde wyse oor die verhouding tussen die Gees en die sakra-
mente. Daarmee het hy egter die persoonlike opvatting van die 
Heiligc Gees wat in sy persoonlike vroomheid so 'n groot rol kon 
sped, tog weer in die gedrang laat kom en die Heilige Gees nie 
alleen aan die kerk met sy ampte en sakramente gebind nie, maar 
ook die werk van die Gees in die mens op 'n benede-persoonlike 
vlak van ingestorte kragte bly voorstel. 

Veel crnstiger is egter die tweede saak wat genoem moet word. 
Dit is dat Augustinus nie duidelik gebreek het met die gedagte van 
verdienstelikheid wat sedert Tertullianus en Cvprianus so 'n groot 
rol in die kerk gespeel het nie. Natuurlik verstaan Augustinus die 
genade van God as onverdiend, maar hy kompromitteer tog weer 
die onverdiende icarakter van die genade deur te sê dat God aan die 
mens die genade verleen om goeie en verdienstelike werke te verrig 
wat Hv dan beloon. In werklikheid bekroon God maar net sy eie 
genade as Hy aan die mens loon gee vir die goeie werke wat hy 
met behulp van die genade gedoen het. Binne die konteks van sy 
siening van die regverdiging as 'n proses van regverdigmaking kon 
hierdie opvatting van die verdienstelikheid van goeie werke rnaklik 
gei'nterpreteer word (soos wat dit inderdaad later in die Rooms-
Katolieke teologie gedoen is) in die sin dat 'n mens met behulp van 
die genade nog meer genade kan verdien en dat die kwaliteit van 
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jou Jewe (wat die rcsultaat is van Gods genade, maar ook die vcr-
dienste van die mens op grond van die gawe van die genade) die 
grond vorm vir die uiteindelike regverdiging van die mens in die ge-
rig van God. Só het Augustinus dit beslis nie self bedoel nie, maar 
dit is tog betekenisvol dat hy nie duidelike taal oor die kwessie van 
die heilsekerheid kon spreek nie. As die grond van die mens se reg-
verdiging enkel die geregtigheid van Christus is, kan daar volkome 
geloofsekerheid wees. Sodra die mens se subjektiewe toestand egter 
gedeeltelik 'n rol speel as grond van die regverdiging, kan daar geen 
heilsekerheid wees nie, omdat alles dan afhang van die vraag of die 
mens in goeie werke sal volhard tot die einde toe. 

Augustinus het baie duidelik geleer dat die volharding van die 
heiíiges 'n genadegawe van God is. Dit is vrug van die ewige ver-
kiesing tot die saligheid. Aan die ander kant het hy egter ook vol-
gehou dat geen mens kan weet of hy uiivsrkies is of oie, Pit rooet 
eers uit sy lewe van volharding blvk. Gedurende sy hele aardse lewe 
moet die gelowige in vrees en deemoed wandel en homself daar-
voor beywer om in goeie werke die vrug van sy uitverkiesing sigbaar 
te laat word. Augustinus sê selfs dat dit moontlik is dat 'n mens 
wedergebore kan wees, en tog verlore kan gaan, omdat hy me vol-
hard tot die einde nie. Sulke uitsprake van Augustinus het die vraag 
laat ontstaan of hy werklik die onweerstaanbaarheid van die genade 
geleer het, soos ons tevore opgemerk het. In reformatoriese kringe 
word dikwels aanvaar dat hy dit baie duidelik geleer het, omdat hy 
sê dat die genade meebring dat die uitverkorenes nie anders kan, as 
om te volhard nie (De correptione et gratia, 34). Andere glo egter 
dat hy met dié stclling nie meer bedoel nie, as dat dit in feite kan 
gebeur dat 'n mens se wil deur die genade onoorwinlik kán word 
(Kahler, RGG II, 1638). Hierdie oneffenhede en onduidelikhede in 
Augustinus se teologie was daarvoor verantwoordelik dat hy op 'n 
manier geïnterpreteer kon word wat ruimte gemaak het vir 'n be-
roep op hom deur mense wat in werklikheid 'n vorm van semi-
Pelagianisme voorgestaan het. 

Dit sien ons in die skolastiek gebeur. In die Middeleeue gaan 
die leer aangaande die Heilige Gees feitlik heeltemal op in die 
genadeleer. Die grondtendens van hierdie leer is 'n gemagtigde 
Augustinianisme, wat egter ruimte daarvoor laat dat daar op ver-
skillende punte semi-Pelagianistiese elemente ingebou kan word. 
Deurslaggéwend was die gedagte dat die genade nodig is om dit vir 
'n mens moontlik te maak om sv eie saligheid te verdien. Daarmee 
is aan die gedagtes van Augustinus 'n wending gegee wat in stryd is 
met die diepste intensie van sy teologie, maar waarvan tog nie gesê 
kan word dat dit geen aansluiting vind by bepaalde elemente in 
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hom. en veral by sy gedagte dat die genade die vrye wil herstel en 
dan daarmec saamwerk om die mens te laat doen wat God van 
hom vra nie. Die twee groot skole in die skolastiek, die Thomiste 
en die Scotiste, het albei daarvan uitgegaan dat die saligheid die 
loon is wat die mens ontvang wanneer hy deur die krag van die ge-
nade tot ware innerlike geregtigheid gekom het. Thomas van 
Aquino was egter. meer as Duns Scotus met sy nominalistiese 
tendense, die groot teoloog van die genade wat so naby as moontlik 
by Augustinus probeer aansluit het in die beklemtoning van die 
noodsaaklikheid van die genade vir die verlossing. Die grondtema 
van sy teologie was selfs: uit God tot God deur genade. Tog vind 
ons óók by Thomas sodanige uitbouing van die gedagte dat die 
mens deur die genade verdienstelike werke kan verrig, dat die egte 
begrip van die sola gratia by hom totaal in die slag bly. 

In teenstelling tot die vroeë skolastiek waarin die gedagte aan-
getref word dat 'n mens se vrye wil ondanks die sondeval nog daar-
toe in staat is om die eerste stap tot God te doen en dat die mens 
sójvaardig word om verdere mededelings van genade as loon te 
ontvang. leer Thomas uitdruklik dat die mens geen eerste stap na 
God kan doen, as dit nie met behulp van die voorkomende genade 
(gratia praeveniens) is nie. Hierdie voorkomende genade skep die 
regte disposisie in die mens vir die verdere ontvangs van genade. 
Vanaf daardie moment word die mens se vrye wil nou egter inge-
skakel om met die genade mee te werk. Die verdere genade wat die 
mens ontvang heet dan ook gratia cooperans, meewerkende ge-
nade. Dit beweeg die wil en werk daarmee saam in die afkeer van 
die sonde, waarop die vergiffenis van die sonde volg. Terselfdertyd 
word die genade in die mens bonatuurlike kwaliteite ingestort waar-
deur hy in staat is om te volhard in die goeie en so trapsgewys meer 
en meer deelagtig te word, waarby elke vermeerdering van genade 
die loon is op die voorafgaande volharding. 

Ten diepste kan Thomas net so min as sy voorgangers in die 
skolastieke dinktradisie hom die verhouding tussen die mens en 
God anders voorstel as 'n morele verhouding waarin die mens deur 
morele deugdelikheid die goddelike genade waardig moet word. 
Daarom hou hy aan die gedagte van verdienste vas, ondanks sy 
klem op die noodsaaklikheid van die genade. Waar daar egter van 
verdienste sprake is, moet die mens se wilsvryheid as 'n selfstandige 
instansie en moontlikheid van die mens teenoor God gedink word, 
anders is nie in te sien waarom daar van verdienstelikheid sprake 
kan wees nie. Thomas aanvaar nie dat die mens met sy natuurlike 
gawes en sonder die voorkomende genade van God die bonatuurlike 
genade van God kan verdien nie. Hy gaan egter daarvan uit dat 
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wanneer die genade van God met die menslike wil saamwerk, dit 
beweeg en in staat stel om die goeie te kies en te wil, sulke dade 
werklik verdienstelik is. Op een of ander manier wil ook Thomas 
in die vrve wil van die mens en sy medewerking met die genade iets 
van die mens se selfstandigheid teenoor God vashou. 

Dit is alleen verstaanbaar as ons die skolastieke onderskeiding 
tussen natuur en bonatuur in gedagte hou. Die skolastiek werk met 
die opvatting dat God die mens nie net met 'n natuurlike. hestem-
ming geskep het nie, maar ook met 'n bonatuurlike, nl. die deel-
name aan die goddelike natuur of die vergoddeliking. Vir die be-
reiking van sy natuurlike bestemming is die mens by die skepping 
met alle moontlike natuurlike gawes toegerus, maar daarbo uit het 
God aan hom ook bonatuurlike gawes gegee met die oog op die 
bereiking van sy bonatuurlike bestemming. Deur die sondeval het 
die mens hierdie bonatuurlike gawes verloor en sy natuurlike guwes 
is verminder en verswak. Nogtans het die mens in staat gebly om tot 
op 'n sekere hoogte sy natuurlike bestemming te bereik. 'n natuur-
like kennis van God te hê en Hom in ooreenstemming met die natuur 
te dien. Pit was egter nie meer vir hom moontlik om sy bonatuur-
like bestemming. die deelname aan die goddelike natuur en die 
ewige lewe te bereik sonder die bonatuurlike genade nie. Dit is hier-
die bonatuurlike genade, die gratia gratum faciens (die genade wat 
die mens vir God aanneemlik maak), wat aan hom deur Christus 
en die Heilige Gees geskenk word. Hierdie genade val egter nie soos 
'n vreemde element van buite die lewe van die mens binne nie. Dit 
sluit aan hy die natuur en verhef dit. sodat die menslike natuur 
•self daaraan meewerk om sy bonatuurlike bestemming te bereik. 
Die hele skolastieke genadeleer is 'n worsteling om duidelik te maak 
hoedat die genade en die natuur bymekaar aansluit en op mekaar 
afgestem is. Die stelreël geld: gratia non tollit, sed perficit naturam 
(die genade hef nie die natuur op nie, maar vervolmaak dit). Daar-
om is daar vir die skolastiek soveel aan geleë om duidelik te maak 
dat die mens se rede en sy vrye wil nie deur die sondeval heeltemal 
verdorwe of verlore geraak het nie. Hoe verswak ook-al, is dit nog-
tans in die mens aanwesig. Die genade sluit daarby aan, bring dit 
in beweging en bewerk so dat dit uiteindelik die menslike natuur 
self is wat met behulp van die ingestorte genade en die kwaliteite 
wat die genade verleen, sy bonatuurlike bestemming bereik. So werk 
die mens met die genade saam, en daarom is daar sprake van loon 
en verdienste. 

Binne hierdie skema is dit vanselfsprekend dat die mens se reg-
verdiging bestaan in die proses van sy innerlike omvorming en reg-
verdigfflflA;/m,> waarin hy van stap tot stap met die genade meewerk. 
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Pic eintlike regverdigverklaring van die mens geskied dan ook in 
dcr waarheid eers na afloop van sy transformasie en regverdigwor-
ding. Selfs al sê Thomas dat die vergiffenis van sonde (en dus die 
regverdigverklaring) aan die begin van die proses van regverdigma-
king plaasvind (bv. in die ontvangs van die doopsgenade), dan is dit 
binne die kader van sy denke nogtans duidelik dat dit geskied op 
grond van die ingestorte genade wat waarborg dat daar in die mens 
'n proses van omvorming voltrek sal word. Dit geskied ook met die 
oog op die uiteindelike bestemming van die mens, nl. die heilig-
heid wat hy aan die einde van die weg sal bereik. Juis omdat dit 
só is, kon die skolastiek nooit deurstoot tot die gedagte van die 
egte geloofsekerheid (of heilsekerheid) nie. Die clement van die 
medewerking van die mens met die genade hou nog altyd die 
moontlikheid in dat die mens die genade weer kan verloor. Hoog-
stens sou daar sprake kon wees van 'n morele sekerheid bv 'n mens, 
in die sin dat hy in sy sclfbeoordeling daarvan oortuig is dat hy nog 
steeds in die genade is. Daar is by Thomas self ook sprake van 'n 
sekerheid in die hoop, omdat die mens wat hoop op die genade in 
hoop seker kan wees van sy verlossing. Die totaal-effek van hierdie 
soort dinkskema is egter dat die laaste woord oor die regverdiging 
van die mens eers aan die einde van die proses gespreek sal word, 
en dat die woord sal afhang van die mens se subjektiewe heiliging 
en volharding. Dit bring die heilsekerheid ernstig in die gedrang. 

In die tvd na Thomas van Aquino het die idee van verdienstelik-
heid ea die betekenis van die vrye wil steeds 'n prominenter posisie 
in die Rooms-Katolieke teologie ingeneem. By die Scotiste en die 
nominaliste is die erfenis van Augustinus nog meer verwaarloos as 
tevore en in meer as een opsig is daar teruggekeer na semi-Pela-
giaanse posisies. Die finale posisie van Rome in verband met die 
genadeleer is egter vasgelê deur die konsilie van Trente. in ant-
woord op die reformatoriese leer van die regverdiging deur die 
geloof alleen. Trente probeer aan die een kant vashou aan Augusti-
nus, maar aan die ander kant tog ook weer aan die leer van die 
verdienstelikheid van die goeie werke. Die regverdiging word nie 
verstaan as die daad van God waarin Hv aan die sondaar die gereg-
tigheid van Christus toereken nie. maar as 'n proses wat in vyf fases 
verloop. Eerstens is daar die gratia nraeveniens wat sonder enige 
verdienste van die kant van die mens deur God aan hom geskenk 
word. Tweedens volg dan die voorbereiding van die mens op die 
ontvangs van die genade, waarby die mens se vrye wil ingeskakel 
word as 'n beslissende element in samewerking met die genade. 
Daarop volg as derde element die regverdiging of iustificatio. wat 
gedink word as die ingieting van bonatuurlike genade en deugde in 
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die mens, sodat hy in staat gestel word om die ewigc Icwe te kan 
verdien. Viercjens volg dan die verdienste deur goeie werke. waar-
deur die mens die ingestorte genade vermeerder op die weg van 
volharding, terwyl die vyfde element die ontvangs van die ewige 
lewe is. 

Die feit dat die voorkomende genade aan die mens se vrye wil 
voorafgaan, betekcn dat Rome in erns daaraan wil vashou dat die 
verlossing van die mens van God uitgaan en 'n resultaat van genade 
is. Rome beklemtoon die adagium: Geen verdienste sonder genade. 
Dit is egter duidelik dat die regverdiging by Rome 'n proses is 
waarin die mens self mccwerk aan sy eie regverdig-wording; dat 
die vrye wil verstaan word as 'n selfstandigc faktor in die verhou-
ding tussen God en die mens wat, as dit gehelp word deur die in-
gestorte krag van die genade, in die voile sin van die woord ver-
dienstelik kan wees; dat regverdiging in laaste instansie nie die 
vryspraak van die mens is enkel ter wille van Christus nie, maar 
die konstatering van die fcit dat die mens inncrlik regverdig is en 
dus die salighcid waardig is as resultaat van die samewerking tus-
sen homself en die genade. en dat dus in laaste instansie die grond 
van die mens se regverdiging nie die geregtighcid van Christus is 
nie, maar sy eie, inherente geregtigheid. Op hierdie wyse gaan die 
heiliging logies aan die regverdiging vooraf. Die heilsekerheid kom 
daardeur in die gedrang. Die volharding word gedeeltelik 'n saak 
van medewerking met die genade en dus van verdienste, en die 
blydskap van die evangelie word verander in 'n nuwe vorm van 
knegskap en werkgeregtigheid. Dit was in elk geval hoe die Her-
vormers die Rooms-Katolieke leer verstaan en ervaar het. 

1.1.5. Die Heilige Gees en die Mistiek 

Dwarsdeur die geskiedenis van die Ou en die Middeleeuse Kerk tref 
ons verskvnsels van reaksie aan teen die geestelike doodsheid en 
die pebrek aan die ervaring van die persoonlike teenwoordigheid 
en die krag van die Heilige Gees in die kerk. In die tweede eeu reeds 
roep Montanus op tot 'n terugkeer na die Geesteservaringe van die 
Vroeë Kerk en maak hy daarop aanspraak dat die gawes van profe-
sie en spreek in tale weer binne sy eie kring ervaar word. Teenoor 
die Montanisme het die kerk geantwoord dat die tvdperk van die 
besondere openbaring in Christus afgeslote was, dat die gawes van 
die Gees soos dié waarop Montanus aanspraak gemaak het, met 
die dood van die apostels opgehou het, en dat die gelowiges hulle 
moes hou aan die kanon van die Skrif en die uitleg daarvan deur 
die kerk met sy wettige ampte wat deur die Heilige Gees gesalf is. 
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Hoe waardevol hierdie beslissing van die kerk ook-al was, het dit 
tog die ncgatiewe effek gehad om die klerikalisering van die kerk 
en die institusionalisering van die Heilige Gees in die kerklike lewe 
tq versterk. Die werking van die Heilige Gees is uiteindelik feitlik 
heeltemal gebind aan die gebruik van die sakramente of, in 'n wyer 
verband, aan die kerklike liturgie. Die persoonlike omgang van die 
gelowige met Christus deur sy Woord en Gees het op die agter-
grond getree en feitlik heeltemal verdwyn. Die kerklike bemidde-
ling van die omgang met God het alles-beheersend geword. 

Die opkoms en groei van die mistiek binne die Christendom moet 

die kerk. Dit is 'n openbaring van die drang tot 'n persoonlike ver-
houding tot God wat basies is vir die Christelike geloof. Pit hang 
ook saam met die oerdrane van alle ware godsdiens na persoon-
like ervaring van 'n ontmoeting en omgang met God. Namate "hier-
die elemente in die kerklike lewe en teologie verduister geraak het, 
het die behoefte daaraan sterker geword en was die neiging sterker 
om aansluiting te soek by die algemeen-religieuse mistiek wat veral 
in die neo-Platonisme so sterk op die voorgrond getree het. Dit het 
in die geskiedenis van die kerk uitgegroei tot 'n sterk newestroom 
náás die ontwikkeling van die klerikalisme en die institusionalise-
ring van die Gees. In die Ooste het dit daarin geslaag om die hele 
kerklike lewe te deurdring, sodat selfs die kerklike liturgie en insti-
tuut daardeur omvat word. In die Weste het dit gestalte gevind in 
die kloosterlewe en die ordes. het dit telkens opgevlam deur die 
optrede van die groot mistici en het dit selfs daarin geslaag om diep 
in te dring in die denke van die allergrootste teoloë. Tog sal 'n mens 
moet sê dat dit in die Weste nooit so sterk geword het as in die 
Ooste nie. Dit het 'n newestroom eeblv wat gesorg het vir veel span-
ning, reaksionêre onrus, maar ook vir baie geestelike verryking. 

Die Christelike mistiek is. soos trouens alle mistiek, 'n verskyn-
sel met baie fasette pn ve f skyningsvorme. Daarom is dit so moeilik 
om 'n algemene definisie van mistiek te gee. Basies vir alle mistiek 
is die drane tot eenwording met God of die voorwerp van gods-
dienstige aanbidding. Die variasies in die mistiek tree na vore rand-
om die vraag na die aard van die voorwerp wat godsdienstig ver-
eer word, na die wvse waarop die eenwording daarmee gedink word 
en d'e weg wat bewandel word om dié eenheid te bereik. In alle 
heidense mistiek bestaan die neiging om die voorwerp van gods-
dienstige verering as onpersoonlik te dink, as die oergrond van die 
bestaan, as die syn self, waarmee die mistikus dan langs die weg 
van reiniging verligting en eenwording versmelt op sodanige wyse, 
dat hy sy individuele bestaan verloor en opgaan in die Al-werklik-
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heid. Hierdie soort mistiek is panteïsties van aard en kom veral tot 
ontplooiing in die Indiese en neo-Platoniese vorme van die mistiek. 
Dit word soms ook synsmistiek genoem. Vir die Christendom is dié 
soort mistiek onaanvaarbaar. Die Christendom verkondig immers 
'n persoonlike God, hou aan 'n evangelie vas wat die weg tot een-
heid met God nie voorstel as 'n weg met fases wat in eie krag deur-
wandel moet word nie, maar as die weg van geloof in die versoening 
deur Christus soos dit in die Woord verkondig word, en verwerp 
ten slotte ook die idee van 'n opgaan in of versmelting met God wat 
so tipies is van die panteistiese mistiek. Die Christendom ken ook 
nie die opvatting dat die skeiding tussen God en mens die tragiese 
lot is van alles wat geskape is, met as teenhanger daarvan die leer 
dat verlossing die opheffing van die kreatuurlike bestaan in die Al-
werklikheid is nie. Dit aanvaar ook nie die idee dat daar in die siel 
van die mens nog 'n goddelike vonk oorgebly het wat streef na ver-
eniging met God en slegs deur reiniging, verligting en meditasie vry-
gestel moet word om tot eenwording met God te kan kom nie. Dit 
maak ems met die skepping, verstaan die geskape syn as goed in 
sigself, verkondig dat die skeiding tussen God en mens wat ver-
wyder moet word, nie die afstand tussen die Skepper en die skepsel 
is nie, maar die skeiding wat die gevolg is van sonde, en daarom 
dat die eenheid met God wat gesoek word, nie die eenheid van ver-
smelting is nie, maar die eenheid van die herstelde harmonie in die 
persoonlike verhouding tussen Skepper en skepsel - j e t s wat allecn 
van Gods kant bewerk kon word, wat deur sy genade ook werklik 
gedoen is-

In die lig van hierdie verskille tussen die Christelike geloof en 
die panteistiese mistiek is dit duidelik dat die Christelike mistiek 
'n eie karakter moes dra. Inderdaad is dit ook so dat die Christelike 
mistiek deurgaans afwysend gestaan het teenoor volledige aanvaar-
ding van die voorstellings van die heidense mistiek soos dit veral in 
die neo-Platonisme 'n sterk suigkrag geopenbaar het. Tog kan nie 
ontken word dat die Christelike mistiek diepgaande deur die neo-
Platonisme be'invloed is nie. Veral in die Qosterse kerk het die neo-
Platonisme 'n besliste rol gespeel by Evagrius Ponticus, Dionusios 
Areopagita en Sumeon die Teoloog wie se opvattings vir die Oos-
terse kerk en sy geestelike instelling deurslaggewende betekenis ver-
kry het. Die hele Oosterse liturgie word gedra deur mistieke gedagtes 
en word verstaan as die eenwording van die gelowiges met die U van 
die hemelse Christus of ook met die drie-enige God. Die liturgie 
word egter aangevul met geestelike oefeninge wat kan heenlei tot 'n 
geestelike aanskouing van God reeds op aarde in momente van 
ekstatiese ervaring. In die Oosterse teologie word baie sterk klem 
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gelê op die onkenbaarhcid van God. Hy is die Groot Geheimenis. 
Tog is dit moontlik dat die mens langs die weg van meditasie en 
geestelike oefening kan kom tot die aanskouing van God in die aan-
gesig van Christus. Veral Sumeon het daarby geleer dat die mens 
dit alleen kan doen as hy volkome met die Gees van God vervul is. 
Die Gees in hom kyk op in die aangesig van Christus en skakel hom 
só in in die eenheid van die Triniteit, sodat hy deel ontvang aan die 
egte werklikheid van God self. Dit is 'n vorm van Geestesmistiek 
wat uitloop op die aanskouing van God, wat egter nie bedoel is as 
'n versmelting met God of 'n opgaan in God nie, maar as die ge-
nieting van die heerlikheid van God. Gregorius Palamas het in die 
veertiende eeu geleer dat dit vir die mens onmoontlik is om God na 
sy wese te aanskou, soos die skolastiek geleer het. Wél kan die ver-
loste die werksaamheid van die ongeskape energieë van God er-
vaar en só deelneem aan die lewe van God, sonder dat die geheime-
nis van God of sy onkenbaarheid daardeur opgehef word. Presies 
dit is ook wat verstaan word onder teosis of vergoddeliking: die 
mens word nie God nie. maar word 'n graad van persoonlike om-
gang met God deelagtig waarin die totale menslike eksistensie j>e-
vul en deurdronge is deur die goddelike teenwoordigheid. Teoreties*/ 
is dit alles aan elke gedoopte toegesê en in die doopsgenade geskenk.* 
Tog is dit waar dat dit alles ook alleen die mens se deel word langs l / 

die weg van pyn en oefening, van askese en meditasie waardcur^ 
die mens voorberei word vir die vreugde van die oomblik van die * 
aanskouing van die ligglans wat van God afstraal. 

Reeds hierdie paar opmerkings oor die Oosterse mistiek maak 
dit duidelik dat dit iets anders is as die nie-Christelike, panteïstiese 
mistiek. Daar word deurgaans 'n poging gedoen om aan die open-
baring in die Skrif getrou te bly, om die kerklike belydenis van die 
Drie-eenheid en die versoening deur Christus vas te hou. Maar die 
invloed van die neo-Platonisme blyk uit die skema waarin die ver-
lossing gedink word as 'n strewe van die siel na eenheid met God 
in die sin van deelname aan die lewe van God self. Dit blyk ook 
uit die wyse waarop die onkenbaarheid van God as die groot Ge-
heim voorgestel word, sowel as uit die weg van reiniging en oefening 
wat heenlei na die groot moment van die Godskou. Daar is beslis 
ook in die Oosterse teologie 'n tendens om dit só voor te stel, dat 
wat die mens terughou van die vereniging met God nie net die sonde 
is nie, maar ook sy kreatuurlikheid wat as sodanig reeds in die weg 
staan van egte omgang met God. Vandaar die noodsaaklikheid dat 
die mens se natuur verhef, ja selfs vergoddelik moet word. Dit is 
waar dat daar in die mistieice teologie van die Oosterse kerk veel 
aandag gegee word aan die inwoning van die Gees van God in die 
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gelowiges, soos trouens in die ganse skepping. Die Gees word egter 
nie allyd in verband gebring met die Woord nie en daardeur kom 
nie alleen die boodskap van die evangelie van die regverdiging deur 
die geloof op die agtergrond nie, maar word die Oosterse teologie 
ook gestempel deur 'n kosmiese visie op die verlossing wat meer-
male die eg-Christelike karakter daarvan in die gedrang bring. 

Ook in die Westerse kerk het die mistiek 'n groot rol gespeel. Ons 
het tevore reeds opgemerk dat ook Augustinus deur die neo-Pla-
tonisme beïnvloed is. Dit het ongetwyfeld ook daartoe bygedra~5at 
die teologie van Augustinus 'n diep-mistieke element bey at. ',o Mens _ 
kan egter sê dat die mistiek van Augustinus in die meeste gevalle 
onder die tug van die Bybelwoord gebly het. Gedurende die Mid-
deleeue het die mistiek egter meermale bedenklike trekke vertoon. 
Die mistiek van Dionusios Areopagita is in die Westerse kerk be-
kendgestel deur Johannes Scotus Eriugena en opgeneem deur Hugo 
van St. Victor en Richard van St. Victor wat dit verbind het met 
elemente uit Augustinus en dit ingeskakel het in die kerklike ge-
nadeleer. Dit was egter Bernhardus van Clairvaux met sy persoon-
like vroomheid, askese en deemoed wat 'n eie vorm van Christus-
mistiek ontwikkel het wat 'n blywende invloed in die Westerse kerk 
sou hê. In persoonlike omgang met Jesus moet 'n mens volgens 

-Bemhard opstyg vanaf die kus van Jesus se voete (deemoed, 1yd-
saamheid en armoede) na die kus van Jesus se hande (navolging 

^van Christus in 'n lewe van oorgawe en diensbaarheid), om uitein-
delik die hoogtepunt van die kus van sy mond in die ekstatiese mo-

y ment van die liefdesvereniging met Christus te ervaar. Dáár ervaar 
die siel dat Christus die bruidegom is en sy self die bruid. Bernhard 
het nie minder as ses-en-tagtig meditasies oor die Hooglied gehou 

f, nie. Daardeur het hy 'n groot invloed gehad op die voorkoms van 
• erotiese begrippe in die latere mistiek. 

Die groot opbloei van die mistiek in die Middeleeue is egter die 
gevolg van die opvattings van Meester Eckhart. leerling en kenner 
van Thomas van Aquino, in die veertiende eeu. Sy aansluiting by 
die neo-Platonisme is aan alles duidelik, en dit spreek boekdele 
dat dit so dig in die buurt van die skoiastick met sy spesifieke ge-
nadeleer tot sodanige verbinding van die kerklike verlossingsleer 
met heidense mistieke gedagtes kon kom. Dit toon in elk geval hoe 
verwant die denkpatroon van die skolastiek aan die Griekse denke 
en die panteistiese tendense van die neo-Platonisme was. Vir Eck-

4iart is God die enigste ware syn. Die mens het egter in sy sielsgrond 
vn vonk wat heendring na vereniging met God as die Syn. Wanneer 
-die siel met God as die grond van sy bestaan verenig word, vind 
•die geboorte van God in die siel plaas. Die weg tot hierdie vereni-
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ging met God is dié van reiniging, verligting en die opgaan in Gods 
wil en wese. Die middel om tot die Jaaste te kom, is gegee in die 
versterwing of selfverloëning. ook gelatenheid penoem. 

Die mistiek van Eckhart het nie alleen groot invloed gehad in 
die Duitse kloosters nie, maar dit het ook nagewerk by Tauler, 
Heinrich Suso en Johannes Ruusbroec, die beweging van die Vriende 
van God en die sg. Moderne Devosie. Hoewel daar heelwat variasie 
is in die verhouding van hierdie groepe tot die kerkleer, is dit oor 
die algemeen waar dat hulle probeer om nie met die kerk in kon-
flik te kom nie. Hulle span cgter die bestaande misticke element in 
die kerkleer so styf as moontlik en kom meermale tot uitsprakc, 
veral oor die vereniging van die siel met God, wat aan die kerklike 
leer verbyskiet. 

Die Middcleeuc ken cgter ook 'n aantal figure en groepe wat 
raakvlakke met die intensie van die mistiek het, maar tog die here-
tiese ketterse weg van skeiding van die kerk en selfs kerkvyandig-
heid opgaan. So was daar die Joachimiete in die dertiende ecu, 'n 
groep van Franciskancrs wat 'n streng navolging van die armoede-
idcaal voorgestaan het en hulle verset teen die verwêreldliking van 
die kerk ingebou het in die opvattings van Joachim van Floris. Vol-
gens sy Skrifuitleg sou daar in die geskiedenis drie tydperke wees: 
die tydperk van die ryk van die Vader, die tydperk van die ryk van 
die Seun en die tydperk van die ryk van die Heilige Gees. Dié derde 
tydperk sou volgens hom in 1260 aanbreek, en in hierdie era van 
die Heilige Gees sou die kerk dan tot die oud-Christelike toestande 
terugkeer. Die aanrakingspunt tussen hierdie beweging van bedel-
monnike en die mistiek is dat hulle armoede-ideaal aansluit by die 
onttediging of verlating wat vir alle mistiek so bclangrik is, en dat 
hulle eskatologiese droom van die era van die Gees 'n bowe-indivi-
duele visie is op die vereniging met God. In hierdie verband noem 
ons ook nog die latere Broeders en Susters van die Vrye Gees uit 
die veertiende eeu wat die kerklike en sakramentele bemiddeling 
van die heil heeltemal verwerp het en in baie opsigte 'n pantei'stiese 
mistiek voorgestaan het, sclfs tot op die punt van die opvatting dat 
die mens self God is. 'n Mens dink ook vanself aan die Begyne en 
die Katare cn ander groepe wat sedert die twaalfde eeu na vore 
getree het en deurgaans clemente van askese, spiritualisme en mis-
tiek met die Christelike geloof op sodanige wyse verbind het, dat 
dit hulle op 'n gespanne voet met die kerk geplaas het en selfs tot 
'n skeiding van die weë gelei het. 

Adolf von Harnack was die mening toegedaan dat die vroom-
heid van die middeleeuse kerk altyd en onder alle omstandighede 'n 
vorm van mistiek was. Selfs die groot teoloë, en met name iemand 
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soos Thomas van Aquino, het volgcns hom hicrop geen uitsondering 
gevorm nie. Die verskil tussen die kerklike vroomheid en dié van 
die groepe wat uiteindelik van die kerk losgebreek het, was slegs 'n 
kwessie van graad, nie van beginsel nie. Dit het gelê by die vraag 
hoe goed die mistiek binne die raamwerk van die kerklike sakra-
mentalisme en klerikalisme gehou kon word en of dit nie die per-
soonlike verantwoordelikheid van die mens vir sy eie geestelike 
reiniging sodanig beklemtoon het, dat die kerklike genademiddele 
êrens irrelevant geword het nie. Waar dit nie gebeur het nie, was 
dit moontlik vir manne soos Echart en Nicolaas van Cusa om selfs 
ver te gaan in die rigting van 'n panteïstiese synsmistiek, sonder om 
deur die kerk vervolg te word. 

y Die groot beswaar teen die mistieke vroomheidslipe van die kerk 
in die tyd voor die Reformasie is dat die Woord van God daardeur 
op die agtergrond gekom het en dat die werking van die Heilige 
Gees in die verlossing van die mens gevolglik nie reg verstaan kon 
word nie. nip. vrnnmheiH het blv dinger tnssen die institusionali-
sering van die Gges in die kerklike apparatuur en genademiddels 
aan die een kant, en 'n spiritualistiese en panteïstiese opvatting van 
die werk van die Gees aan die ander kant. Dit sou eers met die 
Reformasie wees dat daar op 'n meer bybelse wyse oor die Heilige 
Gees en sy werk gedink sou kon word. 
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1.2. Die Pneumatologic van die Reformasie 

1.2.1. Die Heilige Gees en die Woord 

Die Reformasie is sonder enige twyfel 'n religieuse omwenteling 
van sodanige ingrypende aard, dat die hele terrein van die kerklike 
belydenis daardeur geraak word. T p g kan ons sê dat die; fiintlikc 
strydpunte waarom dit in die Reformasie gegaan het, op die gebied 
van die Pneumatologie gelê het. Die grondvraag waaruit die Refor-
masie gebore is, dié na die persoonlike heilsekerheid. en die kom-
pleks van vrae rondom die regverdiging, die heiliging, die sakramente 
en die kerk, het almal te make met die heilsbemiddeling en die 
heilstoeëiening. Dit is deurgaans pneumatologiese vrae. Die feit dat 
die stryd juis hieroor gegaan het, bewys dat die Reformasie, on-
danks die onmiskenbaar-nuwe wat daarin na vore gekom het, tog 
nie sonder aansluiting by die verlede was nie. Dit kan selfs nie ver-
staan word sonder die agtergrond van die Ou Kerk en die Middel-
eeuc nie. In baie opsigte sluit die Reformasie by die verlede aan of 
reageer daarteen. Juis die feit dat die eintlike strydpunte in die 
Reformasie op die gebied van die Pneumatologie gelê het, is 'n bewys 
van die wyse waarop die Reformasie beweeg het binne die raamwerk 
van die teologiese vraagstelling wat tipies was van die Middeleeue. 
Ook die Middeleeue was voortdurend besig met die vrae rondom die 
heilsbemiddeling en die heilstoeëiening. Die verrassencfe van die 
Reformasie was dat dit in die lig van die Skrif nuwe antwoorde ge-
gee het op bestaande vrae. \ 

Wanneer ons sê dat die stryd veral op die Pneumatologie gekon-
sentreer het, beteken dit nie dat die Reformasie op die hele veld 
van die Pneumatologie nuwe standpunte ingeneem het nie. Ten op-
sigte van die oud-kerklike dogma van die Drie-eenhgid en die for-
mulering van die belydenis aangaande die Heilige Gees daarin, was 
daar geen verskil tussen die Reformasie en Rome nie. Teenoor die 
Oosterse Kerk neem hulle standpunt in saam met die Westerse Kerk 
in die aanvaarding van die filiocjue en beweeg hulle in die lyn van 
die denke van Augustinus. Calvyn volg Augustinus selfs in so 'n 
mate, dat hy meermale daarvan beskuldig is dat hy, vanweë sy be-
SWaieJeeo die persoonsbegrip in die Triniteitsleer. in die rigting van 
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die modalismc ncig. Hierdie beskuldiging vind ook steun in die 
manier waarop Calvvn so dikwels na die Heilige Gees as dic kragyun 

werklik 'n selfstandige "persoon" in die Drie-eenheid is. of eerder 
gesien moet word as God self in sy synswyse as die handelende en 
alles volbringcnde God. Klaarblyklik wou Calvyn egter nie daarmee 
die personaliteit van die Heilige Gees ontken nie, maar in sy vrees vir 
triteïsme wou hy duidelik maak dat ons in die Heilige Gees met die 
Përsoon van die lewende en handelende God self te make het. 

Intussen is dit egter oqk belangrik om daarop te let dat Calvvn. 
ondanks sy aansluiting by Augustinus. klaarblyklik 'n groot invloeci 
van die Griekse teoloë. en met name die Kappadosiërs, ondergaan 
het. In sy uiteensetting van die Triniteitsleer maak hy veel van diq 
orde in die Triniteit. iets wat veral by die Griekse vaders sterk be-
klemtoon is. Ook hy verklaar dat alles wat God is en doen, uit die 
Vader as oorspronp en Bron afkomstig is. maar dat alles fiCSkjgd 
deur die Wysheid of Logos van God en in die Pneuma. Daaruit vloei 
voort dat die Vader en die Seun niks doen wat me deur die Gees 
geskied nie. Trouens, die Gees het geen ander eiendommelike taak„ 
as om tot uitvoering te bring wat die Vader deur die Seun wil doen 
nie. pie Gees "effektueer" en "pas toe" wat die Vader deur die 
Seun in skepping en herskepping tot stand bring. Dit kan aan die 
een kant lyk asof daarmee aan die Gees 'n beskeie plek toegeken 
word, want Hv het nêrens 'n selfstandige taak náás die Seun nie. 
Trouens. Hy is ook (en hier wyk Calvyn weer ver van die Oosterse 
denke af) van ewigheid af die Gees van die Seun. Aan die ander 
kant beteken dit egter 90k 'n enorme verbreding van die werksaam 
heid van die Heilige Gees. Daar is niks in skepping, herskepping 
en voleinding wat nie deur die Gees gedoen word nie. 'n Mens kan 
selfs praat van 'n alwerksaamheid van God in die Gees (Kruschc). 
As 'n mens na die Institusie kyk, is dit duidelik dat kwantitatief 
twee-derdes daarvan afgestaan is aan die Pneumatologie (bande II 
en III van Sizoo se vertaling!). Pit is geen wonder dat Calvyn meer 
pa le "die teoloog van die Heilige Gees" genoem is nie (Warfield. 
Leliêvre, Van der Linde e.a.). In elk geval is dit duidelik dat Calvyn 
op hierdie wyse 'n aksent kon lê op die kosmiese werking van die 
Heilige Gees in die natuur en die kultuur, die politiek en die ge-
skiedenis wat in skerp kontras staan met die heilsindividualistiese 
visie op die Gees in bepaalde middeleeuse kringe. 

'n Mens kan nie sê dat Luther nie ook bewus was van hierdie 
aspekte van die werk van die Gees nie, maar dit het tog nie sv uit-
druklike aandag geniet nie. By hom vind ons veel meel belangstelling 
in die spesifieke heilsvrae en 'q definitiewe aansluiting by die mis-
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tiek. Sowel Luther as Calvyn het 'n afkeer gehad van die middclecusc 
skolastiek en hoewel hulle daarmee bekend was, het dit hulle eerdcr 
tot reaksie uitgelok as dat dit hulle positief beïnvloed het. Met die 
mistiek was dit egter anders. Niemand van die Reformatore is deur 
die synsmistiek en die panteïsme beïnvloed nie, maar die Christus-
mistiek het tog invloed op hulle gehad, veral op Luther. Sy agter-
grond as monnik en sy vorming onder Von Staupitz het hom in aan-
raking gebring met basiese elemente in die Christusmistiek. Hy het 
groot waardering gehad vir Bernhardus van Qairvaux en vir Tauler, 
terwyl hy self 'n uitgawe van die sg. Theologia Deutsch van wie die 
outeur onbekend is, versorg het. Ook Calvyn het Bernhardus geken 
en waardeer, en in sy leer oor die heiligmaking is daar ongetwyfeld 
spore aanwesig van beïnvloeding uit die kringe van die Moderne 
Devosie. 

Luther het in sy soeke na vrede met God ontdek dat die Bybel 
oor God as die persoonlike, handelende God praat voor wie se aan-
gesig die mens as persoon staan. Die begrip coram Deo (voor die 
aangesig van God) speel 'n beslissende rol in sy hele denke. In hierdie 
wete van die persoonlike verhouding van die mens tot God sluit hy 
aqn by die beste elemente in die teologie van Augustinus en die 
middeleeuse mistiek. Sy voortdurende beklemtoning daarvan dat die 
kennis van God nie maar 'n kwessie van die verstand is nie, maar 
van experientia. ervaring. en dat die hele lewe van die Christen 
(soos die eerste van die 95 stellings lui) 'n lewe van boete moet wees, 
vertoon duidelik verwantskap met die mistiek en sy prediking van 
die ontlediging, die mortificatio ('n element wat ook by Calvyn sterk 
na vore kom). 

Die opvallendste punt van ooreenkoms tussen die Reformasie en 
die mistiek is egter die aksent op die direktheid van die verhouding 
w,aarin die mens tot God staan deur die onmiddellike aanraking en 
inwoning van die Heilige Gees. Sedert die tweede eeu het dit in 
die kerklike opvattings gebruik geword om die verhouding van die 
mens tot God te laat loop oor die bemiddeling van die kerk met sy 
ampte en sakramente. Die institusionalisering van die Heilige Gees 
is in die teologiese denke en veral in die skolastiek tot in detail 
uitgewerk. Daar is 'n sin waarin die Reformasie aan die kant staan 
van die protes teen hierdie ontwikkeling soos dit sedert die Monta-
nisme hoorbaar geword het en in die verskillende ordes met hulle 
askese en mistiek voortgeleef het of selfs tot kerk-vyandige en 
separatistiese uitbarstings gelei het. Dit is nou egter ook van die 
grootste belang om te let op die verskil tussen die Reformasie en al 
dié rigtings en gestaltes van die protes teen die institusionalisering 
van die Gees. By die Reformasie is die verhouding tussen God en 
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mens wcl dirck cn pcrsoonlik. maar dit is 'n verhouding deur die —•" 
('eeSnÚÍ W°ord van Cixl. In hierdie opsin is die Reformasie op 
'n be"sITsscnde wyse van alle skeefgroei in die mistiek en ook van 
alle spiritualisme en separatisme onderskeie. Waar dit op identiteit 
tussen God cn mens afstuur en daarby die tussen-instansie van die 
Woord van God misken, sien die Reformatore die Woord van God 
nie as 'n belemmering vir die direktheid van die verhouding tot God 
nie, omdat dit die Woord van God self is. die medium van kommnni-
kasie waarvan die Gpps van C.nri Horn in sy nmgang met die mpns 
bedien. 

Dit was die punt waarop die konflik tusscn die Reformatore en 
die Geesdrvwers (Schwdrmer) ontstaan het. Die verbindineslvn tus-
sen die middeleeuse mistiek en die Dopers is baie duidelik. By alle 
onderlinge verskille tussen die verskillende verteenwoordigers van 
die Geesdrywcrs in die tyd van die Reformasie, was hulle dit almal 
eens oor die agterstelling van die uitwendige Woord van God by 
die inwendige lig wat deur die Heilige Gees in die harte gewerk 
word. Thomas Munzer, Karlstadt, Jan van Leiden, Menno Simons, 
Sebastiaan Franck en hulle medestanders en opvolgers verwerp almal 
die Woord van God as iets uitwendigs. as 'n dooie letter, p.n soak 
die direkte inspraak van die Heilige Gees in hulle harte en dear 
gesigte en visioene. Daar is wel onderskeid tussen die meer na-
binne-gekecrde groepe wat hulleself in kwiëtisme en kontemplasic 
aan die openbare lewe onttrek, én die meer revolusionêre groepe wat 
met geweld selfs, as dit nodig is, die heilige Godstaat op aarde wil 
tot stand bring (Miinzer, Jan van Leiden). Ten diepste gaan dit 
daarby egter om verskillende verskyningsvorme van dieselfde saak. 
Ajpial is kerk- en staatvyandig, almal verwerp die kinderdoop en die 
leer van die eenheid van Gods verbond. en almal hunker na die her-
stelling van die oer-Christelike ervarinee van die Gees en die ge-
meenskap van goedere wat daaruit voortpevloei het. 

"Luther, Zwingli en Calvyn het elkeen op sy eie wyse teen die 
Wederdopers gestry. Hulle het aangevoel dat die verbreking van 
die eenheid tussen die Gees en die Woord die kerk opnuut sou lei op 
die weg van 'n normlose mistiek en die verlies van die evangelie. 
Waqneer die Gees van die Woord losgemaak word, word Hy in —~ 
prinsipe ook van Christus losgemaak en van die historiese open-
baring van God in Christus. Daarteenoor het hulle nooit moeg 
geword om te beklemtoon dat die Gees juis die evangelie aan ons 
oordra nie. Die evangelie soos dit in Christus geopenbaar is. is af-
geslote en word in die kanon van die Heiliee Skrif eens en vir altvd 
betuig. Daar kan niks bygevoeg word nie. Pie Gees voeg ook ^een 
nuwe openbaringe daaraan toe nie. maar neem uit wat aan Christus 
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behoort en dee] dit aan die gelowiges mee. Sowel Luther as Calvyn / 
sien op hierdie punt ooreenkoms tussen Rome en die Dopers wat J 
ruimte maak vir 'n openbaring deur die Gees wat uitgaan bokant» 
die Woord van die Skrifte: die Rooms-Katolieke Kerk deur sy op-^ 
vatting van die tradisie en die pouslike leergesag, en die Dopers deur7 

hulle aanspraak op direkte openbaringe van die Gees. Teenoor albei 
opvattings hou die Reformasie vol dat die Gees in die reel nie anders 
tot ons spreek as deur die Woord nie. 

Daar is verskillende redes waarom die Gees en die Woord so 
direk op mekaar betrek word. Luther ag dit in ooreenstemming met . 
die majesteit en heerlikheid van God dat geen mens Horn direk 
tegemoet kan tree nie (Jes. 6). Daarom kan die mens nie direk met 
die Gees omgang hê nie, tensy die Gees Homself neerbuig en die 
gestalte van die Woord aanneem (analoog aan die inkamasie). Daar-
by ,is die verbondenheid van Gees en Woord gegee met die verbon- 2 
denheid van die Gees en Christus. Christus is die enigste Micfdelaar 
tussen God en die mense, maar ons het Christus slegs in die Heilige 
Skrif. Enige werking van die Gees buite die Woord om sou dus 'n 
verbreking van die eenheid tussen Christus en die Gees wees. As 
derde rede noem die Reformatore ook die feit dat die Skrif deur die ^ 
Gees geïnspireer is. Die Gees en die Skrif is dus op die allerinnigste 
wyse verbonde en Calvyn sê dat dit selfs lastering teen die Gees is om 
te sê dat Hy die Skrif met allerlei buitengewone openbaringe aanvul, 
asof sy werk in die inspirasie van die Skrif onvolledig was. 

Die yernaamste rede waarom Woord en Gees egter deur die Refor- 4 
masie so nou op mekaar betrek word, is dat die Woord self deur 
die Reformasie as heilsmiddel verstaan word. Volgens die Refor-
masie word die heil die mens se deel deur die vryspraak wat in die 
Woord van God tot hom kom. Die mens het niks anders nodig nie, 
as die heilswoord van God, want die Woord self red die mens en 
maak hom 'n deelgenoot van die geregtigheid wat in die Woord aan 
hom toegesê word. Pie "Woord" is vir die Reformasie nie gelyk te 
stel met 'n leersisteem of 'n aantal godsdienstige waarhede nie. Pit 
i s a i e lewende Woord van God self waardeur Hy tot die~mens 
spreek. Luther kon heerlike dinge sê oor die krag van die viva vox 
evangelii, die lewende stem van die evangelie. Calvyn sê van die 
Heilige Skrif dat ons daarin te make het met Dei loquentis Persona 
(die Persoon van die sprekende God). Wanneer dié Woord gepreek 
word, is dit as instrument van die Gees heilsmiddel" by uitnemend-
heid. Die sakramente as heilsmiddels word deur die Reformasie, 

nders aTbv Rome, ook verstaan vanuit die Woord. Hulle is sigbare 
woorde wat beteken en verseël wat in die Woord belowe word. Die 
geheim daarvan dat Woord en sakramente as heilsmiddels kan dien, 
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is geleë in die Heilige Gees wat Horn daarvan bedicn. Ook hicr is 
die verskil met Rome weer duidelik. Pie Gees word deur die Refor-
masie nie gesien as die verborgc oorsaak van 'n spel van onpersoon-
like kragte wat deur bemiddeling van die sakramente die heil in die 
mens uitstort nie, maar as die lewende God self wat in vryfreid 
Hoipself van hierdie middels bedien om met die mens 'n persoonlikc 
verhouding te stig. 

In hierdie visie op die heilsbetekenis van die Woord by die Refor-
masie het ons te make met 'n dogmahistoriese novum (Rossouw). 
Daardeur was dit vir die Reformatore moontlik om vir die eerste 
kecr in die geskiedenis van die kerk aan die Heilige Gees sy reg-
matige plek in die hcilsbemiddeling en heilstoeeiening toe te ken. 
Dit is immers die Gees wat nie alleen van die Woord gebruik maak 
om die mens onweerstaanbaar tot die heil te roep nie. maar dit is 
Hy wat ook die mens se hart vir die Woord open, die geloof in hom 
wek en horn aan Christus verbind. In die Ou Kerk en die Middeleeue 
is die Persoon van die Heilige Gees verberg agter die heilsbemidde-
lende funksie van die kerk en die sakramente. Oor die heilstoeeiening 
is gepraat in terme van die samewerking tussen die mens se vrye wil 
en die genadekragte. Vir die Reformasie is dit egter moontlik om 
op elke punt eksplisiet die werk van die Gees met betrekking tot 
die heil uit te spel in die terme van die Skrif. Pie leer van die Heilige 
Gees kon vir die eerste kecr werklik ten^volle ontwikkcl word, 
omdat die Heilige Gees as derde Persoon in die Heilige Prie-eenheid 
vir die eerste keer ten voile as Persoon met 'n eie taak verstaan kon 
word. Paarin gaan die Reformasie ook ver bokant die middeleeuse 
mistiek selfs in sy allerbeste gestaltes uit. Mistiek neig altyd daartoe 
om die verhouding tussen God en mens in laaste instansie op te los 
in 'n onpersoonlike eenwording. Met sy klem op die Woord slaag 
die Reformasie daarin om duidelik te maak dat die verhouding tus-
sen God en mens prinsipieel 'n persoonsverhouding is en dit ook in 
alle ewigheid sal bly. 

Oor die verhouding tussen die Woord en die Gees was daar klein 
onderlinge verskille tussen die Reformatore. Veral Luther het sedert 
sy botsing met die Popers al hoe meer beklemtoon dat Woord en 
Qpes 'n onafskeibare eenheid vorm. Soos hitte en glans van die lig 
van die son onafskeibaar is, so is die werking van die Gees en dié 
van die Woord ook onafskeibaar van mekaar. Luther hou vol dat 
die pees nooit sonder die Woord werk nie en dat die Gees slegs in 
en deur die Woord \yerk. Pie probleem wat hiermee ontstaan, is 
gegee met die vraag hoe dit dan kom dat die Woord nie altvd effek 
het as dit gepreek word nie. Klaarblvklik bevat die Woord toe nie 
altyd "outomaties" die werkinq vqn die Gees nie. Pie Reformasie 
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lict die skolastieke idee dat die sakramente ex opere operato werk, 
d.vy.s. dat die sakrament ipso facto werk waarvoor dit ingestel is, 
tensy die mens doelbewus 'n hindernis in die wcg daarvan lê. met 
oortuiging afgewvs. Dit sou dus ondenkbaar wees dat hulle iets 
dergeliks t.o.v. die werking van die Woord sou kon leer. 

Uiteraard wou Luther nie so 'n outomatisme leer nie. Sy innige 
verbinding van Woord en Gees is bedoel om die Doperse skeiding 
tussen Woord en Gees teen te gaan. Luther het 'n groot vrees gehad 
vir alle vorme van spiritualisme. Daarom het hy homself ook gekeer 
teen wat hy as spiritualistiese tendense by die gereformeerde sektor 
van die Reformasie gesien het. Zwingli, Capito en Oekolampadius 
het soms uitsprake gemaak wat aan dié van die Dopers herinner het 
en daarop neergekom het dat. heilsmiddele soos Woord en sakra-
mente streng gesproke nie nodig is nic, omdat die Gees tog ook direk 
in die mens kan werk. Selfs Bucer was van mening dat die Woord 
nic altvd noodsaaklik is vir die werking van die Gees nie. en Bullingcr 
het die standpunt ingeneem dat dit die mens is wat preek, dreig, 
troos en doop, maar die Gees wat werk, sodat die Gees se working 
eintlik 'n begeleidende aksie is náás die menslike handeling in die 
verkondiging van die Woord. Luther kon dergelike uitsprake slegs 
maar as spiritualisme interpreteer. 

Hoewel dit moontlik is om uitsprake van Luther aan te haal waarin 
hy erken dat die Gees by wyse van hoc uitsondering ook sonder die 
Woord sou kon werk, is die hele strekking van sy teologie tog die 
beklemtoning van die eenheid tussen Woord en Gees. Om aan die 
gevaar van outomatisme te ontkom, sê Luther dat die Gees natuur-
lik vry staan teenoor die Woord en nie altyd daarvan gebruik hoef 
te maak nie. Slegs waar en wanneer dit die Gees behaag, werk die 
Gees deur die Woord wat in die Woord beloof word. Dit kan gebeur 
dat die Woord gepreek word, en dat mense tog die Woord afwys en 
sclfs bespot. Dit is 'n teken dat die Gees nie by daardie geleentfieid 
werklik met sy onweerstaanbare krag in die Woord werksaam was 
nie. Op dié wyse kom daar 'n sterk predestinasiaanse element in 
Luther se leer oor die verhouding van Woord en Gees. Hy beklem-
toon ook die noodsaaklikheid van die gebed om die werking van die 
Gees deur die Woord. In feite sê Luther dus dat die Woord eintlik 
nooit anders as deur die Woord werk nie, maar dat alle verkondiging 
van die Woord nie noodwendig die werking van die Gees insluit nie. 
Die vraag wat dan ontstaan, is of sulke verkondiging dan egte ver-
kondiging kan heet. Is dit dan nog die Woord van God wat gespreek 
het, of nie? 

Dit is op hierdie punt dat Calvvn 'n ander weg gegaan het. Hy 
beklemtoon ook soos Luther die eenheid tussen Woord en Gees en 
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neem 'n sterk standpunt in teen spiritualism?. Wie nie na die ge-
predikie Woord wil luister nie. sê Calvvn. sal ook nie die Gees se 
werking deelagtig word nie. Aan die ander kant is Calvvn duideliker 
ij^die opening wat hv laat (veral in sy verdediging van die kinder- xj 
doop) vir die buitenuewone gevalle waarin die Gees ook sonder die 
Woord kan werk. selfs al is dit in die reel so dat die Gees se werking / y 
aan die Woord vërbïnd is. RTonderskei ook duideliker as Luther 
tussen die Woord en die Gees, deurdat hy sê dat die Woord van God 
in sigself outopistie besit (dit is immers die ge'inspireerde Woord) en 
dus oral en altyd waar dit suiwer verkondig word, die Woord van 
God is en bly. As sodanig het dit 'n algemene werking op alle mense, 
ook op ongclowiges. Wanneer die Woord egter vrug moet dra in die ^ 
geloof en bekering van mense, is daat 'n besondere, innerlike werking 
van die Gees in hulle harte nodig. Waar dit nie aanwesig is nie, dien 
die prediking van die Woord en die gebruik van die sakramente net 
daartoe om die mense alle verontskuldiging te ontneem en lei dit 
tot verharding. Hierdie bykomende werking van die Gees is nie nood-
saaklik, omdat die Woord in sigself dood is, soos die spiritualiste 
beweer nie, omdat die mens as sondaar doof is vir die Woord as sy 
ore nie deur die Gees geopen word nie. 

Op 'n ander wyse as Luther kan Calvyn dus eneryds aan die outo-
matisme van die verbinding tussen Woord en Gees ontkom, en 
andersyds die objektiewe betekenis van die gepredikte Woord as 
evangelie handhaaf, selfs waar dit nie in geloof aangeneem word nie. 
Op 'n p;irallftllc wvse onderskei Calvyn ook tussen die inspirasie van 
die Skrif as iets objektiefs en eenmaligs én die verligting deur"die 
Heilige Gees wat nodig is as die sondige mens die geïnspircertfe 
Woord moet kan verstaan: tussen die outopistie van die Skrif as» 
iets objektiefs en die subjektiewe getuienis van die Gees aangaande^ 
die waarheid van die Skrifwoord in ons harte; of ook tussen die^ 
objektiewe werklikheid van die sakramente as tekens en seëls van* 
Gods genade én die subjektiewe werking van die Gees in die harte"' 
van diegene wat die sakramente op die regte wyse ontvang. Ter- / 

selfdertyd word by Calvyn, net soos by Luther, die predestinasiaanse 
vryheid van die werking van die Gees in die verhouding tussen 
Woord en Gees gehandhaaf. 

In later tye is tussen die Lutherse en gereformeerde standpunte 
onderskei deur te sê dat die Gees volgens die Lutherane per verbum 
werk (deur die Woord), terwyl Hy volgens die gereformeerdes cum 
verbo werk (saam met die Woord). Dié onderskeiding is nie baie 
verhelderend nie en het in elk geval opgekom in 'n tyd toe die leer-
linge van Luther sterker as hy die blywende eenheid van Woord en 
Gees op formule wou bring, selfs so erg dat hulle gesê het dat die 
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Gees blywend met die Skrifwoord verenig bly kragtens 'n mistieke 
eenheidsband, selfs extra usuni (buite die gcbruik). Om dan te ver-
klaar waarom die Gees nie altyd deur die Woord effektief werk nie. 
is die leer ontwikkel van die moontlikheid van die mens om die 
werking van die Gees deur die Woord te weerstaan. Die opvatting 
van Calvyn is ook in hierdie opsig veel suiwerder. 

Ondanks hierdie onderlinge verskille is dit tog duidelik dat die 
Reformasie met sy gemeenskaplike aanvaarding van die eenheid 
tussen Woord en Gees 'n weg kon gaan tussen Rome en die spiri-
tualisme deur. Dit het tot groot verheldering in die vraag na die 
heilsbemiddeling en die heilstoeeiening gelei. 

1.2.2. Die genadekarakter van die werk van die Gees 

Dit is egter nie net in sy siening van die eenheid tussen Woord en 
Gees dat die Reformasie duidelik ander weë gaan as Rome en die 
middeleeuse mistiek nie. Dit gebeur op 'n beslissende wyse ook in 
die Reformasie se visie op die genadekarakter van die werk van die 
Heilige Gees. 

Wanneer die Reformatore alles in verband met die heilsbemid-
deling en die heilstoeeiening aan die persoonlike werk van die Gees 
toeskrvf. dan is dit om duidelik te maak dat die verlossing van voor 
tot agter Gods werk is en louter genade waartoe die mens niks uit 
eie krag kan bydra nie. In die Ou Kerk en Middeleeue is, soos ons 
gesien het, ook baie oor die genade gepraat, maar dit het deur-
gaans geskied binne die konteks van 'n fisies-kosmologiese verlos-
singsidee wat in die skolastiek tot in die fynste besonderhede uit-
gewerk is in die voldrae skenia van die teenstelling tussen natuur en 
genade of bowe-natuur. Daarby val die klem dan nie op die genade 
as Gods vrye guns en sy daad van onverdiende goedheid teenoor die 
sondaar nie, maar op die geskape genade (in teenstelling tot die 
Heilige Gees as die ongeskape genade) wat 'n onpersoonlike krag 
of tussen-instansie tussen God en die mens is en in die vorm van 
gratia interna (inwendige genade) die mens se natuur verhef tot 'n 
hoëre synsorde. Die inwendige genade dra die karakter van 'n god-
delike beweging wat die natuurlike kragte van die mens, met name 
sy vrve wil. in beweging bring om met die genade mee te werk. 
terwyl dit daarnaas ook as habituele genade die mens se natuur ge-
nees en 'n toestand van genade in die mens onderhou. Dit is egter 
duidelik dat dit in die visie op die verhouding tussen die genade en 
die mens se natuur om 'n haarfyn-berekende spel van kraete gaan. 
waarby dit daarom gaan dat die mens se verdienstelike bydrae tot 
die proses van sy eie omsetting noukeurig beskerm moet word. 
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Vir die besef van die Reformasie is die genade-karakter van die 
hcil op hierdifi wysc» totaal verduister. Pit» genade soos Hit» S^pf 
daftroor spmelr ax verhf.iirdrt gnn^ at Hip gptsindhfiid f»n dafld V«" 
Gods grondelose liefde teenoor die sondaar wat niks anders as sy 
toorn verdien nie. kan binne hierdie dinkraamwerk nooit tot sy rep 
kom nie. Die Reformasie gebruik daarom 'n ander dinkraamwerk. 
Oor die genade word binne die konteks van die persoonlike Tver-
hq^ding tns.wn r.oH pn m>-n< g(»praat Verlossing word verstaan as 
dig herstel van 'n ycrbrokfl verhouding. Die "fisiese" terminologie 
word verrnil vir 'n pprsnpr»^ Die skema waarbinne oor die genade 
gepraat word is nip n w r Hit> van natnnr en g^nadp nia, maar van 
spnde en genade. Die heil word gesien as iets wat tot stand kom 
wanneer die mens se sonde vergewe word, sy verhouding tot God 
herstel word en sv natnnr van sy verdorwenhcid gereinig word, so-
dat die mens kan wees wat hv kragtens sy skepping deur God be-
doel is om te wees. Dit is iets totaal anders as wanneer die heil ver-
staan word as verheffing en vergoddeliking van die natuur. Op hier-
die punt word die afstand tussen die Reformasie en alles wat daar-
aan voorafgegaan het, besonder duidelik. N6g die Oosterse kerk. 
nóg die Westerse kerk. nóg die mistiek het ooit weggekom van die 
gedagte dat die mens se geskapenheid een van die gronde is vir die 
afstand tussen God en hom. sodat dié afstand net oorbrug kan word 
as die mens bokant sy geskapenheid uitgelig kan word. Die Re-
formasie het volkome met dié opvatting gebreek. Een keerpunt in 
Luther se ontwikkelingsgang was juis dáár waar hy helder begin 
verstaan het dat dit die sonde is wat tussen God en mens staan en 
dat die mens se yrootste nood nie sv sterflikheid of kreatuurlikheid 
is nie, maar sy sondeskuld voor God. Die Reformasie is gebore uit 
die vraag: Waar vind ek 'n genadige God? 

Daarom het die Reformasie vir die eerste keer werklik die diepte 
van Augustinus se sondeleer na vore gebring. Die leer van die alge-
hele verdorwenheid van die, menslike natuur wat die teenkant vorm 
van die leer van die verlossing uit genade alleen was nie die produk 
van pessimisme nie. maar 'n bvbelse realisme wat verstaan het dat 
elke poping om nog iets goads in Hi<>. menslike natuur te prohtw 
handhaaf, daarop neerkom dat die absolute genade-karakter van 
die heil gerelativeer word Luther het nooit moeg geword daarvan 
om te beklemtoon dat die genade alleen daar is vir die sondaar nie. 
In sy teologie speel die teenstelling tussen wet en evangelie 'n groot 
rol, en dit word só uitgewerk, dat die wetsprediking eers die hart van 
die mens moet verbrysel en hom voor die verskrikking van die toorn 
van God moet stel, voordat hy homself as sondaar voor God kan 
herken en in waaragtige nederigheid voor God kan staan om die 
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genade van die ervangclie deelagtig te word. Die wcsc van die sonde 
is hooemoed. selfregverdiging. weierinp om jouself enkel op Gods 
genade te werp. Verlossing is egter eers moontlik waar die mens 
deur God eg ootmoedig gemaak is, waar hy afsien van homself en 
alle eie verdienste en God gelyk gee in sy regverdige oordeel oor 
hom, ja selfs tot op die punt van die aanvaarding van sy eie ewige 
veroordeling en verdoemenis. Eers dáár is die mens bereid om die 
genade van God in Christus te ontvang. 

Op hierdie punt word weer eens die verskil tussen Luther en die 
Middeleeue duidelik. Die mistiek het ook baie oor die nederigheid 
en ootmoed eepraat. maar bv die mistiek funksioneer dit binneHie 
raamwerk van die eenwording met die Synsgrond wat deur die self-
ontlediging moontlik gemaak moet word. By Luther word dit ver-
staan as die leegheid van die mens wat deur God gestroop word 
van alle selfregverdiging. sodat die mens enkel van die genade van 
God kan lewe. Buitendien is die nederigheid van die mens vir 
Luther nie 'n sielsgesteldheid van die mens wat as sodanig die ge-
nade van God verdien. soos wat die voorstelling in die skolastiek 
was nie. Die verdienstelike karakter wat die boete in die Rooms-
Katolieke denke besit, word deur Luther volkome deurbreek as hy 
ootmoed. berou. nederigheid en boete verstaan as die werk van die 
Gees.van God wat die mens onder die gerig van God stel. sodat 
God sy hcerlikheid kan laat skvn in die armoede en sv genade kan 
openbaar aan die goddelose. In Luther se ontwikkeling het hy steeds 
duideliker onderskei tussen die mens se sielsgesteldhede en die 
werking van die Heilige Gees. Waar hy aanvanklik veel klem gelê 
het op die ervaring (experentia) en nie altyd duidelik onderskei het 
tussen die mens se innerlike ervaring en die werking van die Heilige 
Gees nie, het hy, veral na sy stryd teen die Dopers, steeds meer 
besef dat 'n mens se gevoel, ervaring en innerlike belewenisse nie 
met die werking van die Gees vereenselwig mag word nie. 'n Mens 
se ervaring kan wel die r e s u l t van die werk van die Heilige Gees 
wees, maar dit kan ook gebeur dat 'n mens jou eie gees en sy be-
weginge met die Gees van God verwar. Daarom moet 'n mens nie 
jou vastigheid soek in jou eie ervaring nie, maar in die Woord van 
God; ook nie in jou eie sielsgesteldheid (bv. jou ootmoed) as so-
danig nie, maar in die werk en daad van God soos dit in die evan-
gelie aan ons verkondig word. 

Dit beteken dat Luther steeds duideliker die aksent laat val op 
die geloof alleen. Vir die Reformasie korreleer die geloof volkome 
op die genade. Die geloof is egter geen sielsgesteldheid van die mens 
nie en besit in sigsclf ook geen verdienstelike karakter nie. Die ge-
loof word deur die Heilige Gees in 'rt mens se hart gewerk en be-: 
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staan in niks anders nie. as die ontvangs van wat God gee. die in-
stemming met wat God sc. die oorgawc aan dgfl? Die 
reformatoriese klem op die geloof is deur Rome misverstaan, as sou 
die geloof 'n werk van die mens wees, wat dus die vraag laat ont-
staan het waarom die geloof soveel verdiensteliker sou wees as die 
hoop en die liefde, sodat gesê kan word dat 'n mens deur die geloof 
alleen gered word. Maar vir die Reformatore was die geloof juis 
geen werk in die sin van die woord nie. Hoewel Luther by geleent-
heid kan sê dat die geloof die enigste goeie werk is, omdat dit die 
vervulling van die eerste gebod van die Tien Gebooie is en daarmee 
die vervulling van almal, is dit tog duidelik dat die geloof deur hom 
nie as 'n verdienstelike werk en sodoende as grond van die mens se 
regverdiging verstaan word nie. Vir die Reformatore is die geloof 
ten eerste geen menslike werk wat uit homself voortkom nie, maar 
*n gawe van die Gees, ia selfs die vernaamste werk van die Gees 
in ons (Calvyn). sodat alles wat die Gees in die verlostes doen. onder 
die écn term geloof saamyevat kan wnrd. Deur die geloof word alles 
wat God aan die sondaar wil gee en doen^sy_deel. Maar dit is die 
geval - ten tweede - omdat die geloof geen menslike werk is nie, 
maar juis die afsien van alle werke in 'n totale gerigtheid op God, 
op sy Woord en, meer spesifiek, op die beloftes van die evangelie. 
Die geloof hang heeltemal aan sy voorwerp, die beloftes van God, 
cn is daarom niks in sigself nie. jnteendeel: dit is juis leegheid. 
ruimtc vir Gods genade en daarom ook geen prestasie van die mens x 

se kant wat op verdienste aanspraak kan maak nie. Dit is daarom 
ook nie soseer die "voorwaarde" vir die ontvangs van die heil nie, 
maar die weg waarlangs die heil die deel van die mens word, die in-
strument waardeur dit ontvang word. 

Dit is duidelik dat die Reformasie met 'n totaal ander geloofs-
begrip werk as Rome. In die skolastiek word die geloof verstaan 
as die rasionele toestemming van die mens dat die openbaring waar 
is. Daarom is dit maar net die eerste daad van die mens in die proses 
van sy regverdigmaking en kon Rome nie begryp hoe die Reformasie 
kon sê dat 'n mens deur die geloof alleen geregverdig word nie. 
Rome meen dat die geloof aangevul moet word deur die liefde en 
die hoop. Maar vir die Reformasie is die geloof nie net 'n intellek-
tuele toestemming nie. Dit sou die Reformatore hoogstens 'n his-
toriese geloof, fides historica, wil noem, en dit kan inderdaad 'n 
mens nie red nie (vgl. Jakobus 2!). Wanneer die Reformatore oor 
die saligmakende geloof praat. bedoel hulle die geloof as total? 
van die mens in antwoord op die openbaring van God. Pit sluit 
noodwendig liefde en hoop as vrugtc van die geloof in. Wél lê Luther 
en Calvyn sterk klem daarop dat die geloof 'n vaste en sekere kennis 
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is, omdat hulle die idee van die fides implicita by Rome afwys. Met 
dié begrip wil Rome sê dat daar cenvoudige gelowiges is wat nie 
die hele geloofsbelydenis van die kerk verstaan nie, maar tog op 'n 
eenvoudige manier glo, bv. dat God bestaan en dat Hy 'n beloner 
is van almal wat Horn soek (Hebr. 11:6). In hierdic onvolledigc 
geloof is egter implisiet die hele gcloofsinhoud van die kerklike be-
lydenis opgesluit, selfs al besef sodanige gelowigc dit nie. Teenoor 
hicrdie opvatting stel die Reformasie dat die geloof kennis moet 
wees, kennis van God en sv beloftes soos Hv Horn in sy Woord 
geopenbaar hct. Dit is eptpr nie maar net 'n verstandelike kennis 
niq, maar 'n eksistensielc kennis wat deur die gelowige op homself 
bejrek en vir homself toepeëien word, en juis daarom dra hierdie 
kennis ook die karakter van vertroue op dig waarheid van hierdic 
kennis. Dit word deur die Heiligc Gees deur middel van die prediking 
van die evangelie in die mens gewek en beteken vir die mens niks 
minder nie, as totale oorgawe aan die beloftes van God. 

Oor die geloof kan die Reformatore heerlike dinge sê, nie omdat 
die geloof 'n menslike moontlikheid is nie, maar juis omdat die ge-
loof as menslike houding en daad tog volkome 'n gawc van God is. 
Die geloof het inderdaad beslissingskrag met betrekking tot die mens 
se verlossing, maar nie omdat die geloof as menslike deug verdienste-
lik is en as voorwaarde deur die mens vervul kan word nie. Die 
geloof ontleen sy beslissingskrag en sy waarde enkel daaraan dat dit 
opgeneem is in die objektiwiteit van die heilshandeling van God 
met die mens en daarom nie alleen self 'n gawe van Gods genade 
is nie, maar ook die genade van God daarin eer, dat dit enkel op die 
genade gerig is. Met hierdie oortuiging staan en val die Reformasie. 

1.2.3. Regverdiging en Heiliging 

Die leer van die regverdiging deur die geloof word dikwels die artikel 
genoem waarby die kerk staan en val (articulus stands et cadentis 
ecclesiae). Die sin daarvan is dat die regverdiging enkel uit genade 
geskied, sonder enige verdienste van die kant van die mens. Daarom 
word deur al die Reformatore soveel klem daarop gelê dat dit 'n 
juridiese daad van God is (dit is die sg. forensiese karakter van die 
regverdiging), 'n deklaratoriese toesegging van die geregtigheid aan 
die sondaar deur God, waarin die geregtigheid van Christus hom 
toegereken word (imputare, reputare). Die geregtigheid waarom dit 
gaan, is dus nie die mens se eie geregtigheid nie, maar die vreemde 
geregtigheid (justitia aliena) van Christus wat hom toegereken word 
asof dit sy eie is. Pic mens ontvang dit louter passief, enkel ter wille 
van Christus, en wel deur die geloof. Die teenstelling tussen geregtig-
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heid deur die geloof en geregtigheid deur die werke van die wet soos 
dit by Paulus voorkom, staan hier deurgaans in die middelpunt. 

Pat die geloof die mens regverdig. geskied nie vanweë die ver-
diqnxtelike karnkter daarvan of omdat die geloof self as innerlike 
geregtigheid in die mens kan geld nie. maar omdat die geloof God 
aelvk gee in sv oordeel oor ons: sy oordeel as veroordeling én as 
genadige toerekening van Christus se geregtigheid. Om dus te sê daft 
die mens deur die geloof geregverdig word, is dieselfde as om te sêT 
dat hy uit genade geregvertlig is nf om te sê dat hv deur Christusj 
geregverdig word. pie geloof verbind Christus en die sondaar só 
aan mekaar. dat daar van 'n "gelukkige ruil" (Luther) sprake kan 
wees: die mens ontvang Christus se geregtigheid, en Christus ontvang 
die mens se skuld en oordeel. Vir die Reformatore is die woord van 
Paulus dat God die poddelose regverdig. dus deurslaggéwend. Dit 
is nie die mens se geloof, sy berou of boetvaardigheid wat hom red 
nie: hy word juis as sondaar gered. 

Dit was hierdie leer van die Reformasie wat aanleiding was tot 
die beskuldiging van die kant van Rome dat dit goddelose en sorge-
lose mense sou kweek, omdat dit volgens hulle daarop sou neerkom 
dat die mens bloot 'n uitwendige geregtigheid toegereken word (eks-
trinsesisme) wat hom nie innerlik verander nie. Afgesien daarvan 
dat dit in stryd met die Skrif sou wees (waarby Rome verwys na 
die leer van die oordeel volgens die werke, die loongedagte, die reg-
verdigingsleer van Jakobus, ens.), is dit 'n vraag of dit gerym kan 
word met die regverdigheid en heiligheid van God? Kan God werk-
lik die goddelose regverdig verklaar as hy nie regverdig is nie? 
Volgens die skolastiek en die Rooms-Katolieke leer word die mens 
geregverdig deur innerlike omsetting, sodat sy regverdigverklaring 
deur God 'n werklikheidsbasis het in die mens se feitlike toestand 
of ten minste dan in die vooruitsig op wat die genade nog van hom 
gaan maak. Trente het gevolglik ook die reformatoriese opvatting 
van die genade as favor Dei (die guns van God) veroordeel en vol-
gehou dat die genade 'n krag is wat die mens innerlik transformeer, 
sodat hy uit 'n sondaar tot 'n regverdige word en dus volkome tereg 
op grond daarvan regverdig verklaar kan word. 

Dit is duidelik dat die twee tipes van regverdigingsleer van Rome 
en die Reformasie teenoor mekaar staan. Met terme wat aan die 
wysbegeerte van Kant ontleen is, het Schneckenburger dié twee tipes 
aangedui as die analitiese (waar regverdiging geskied op grond van 
die voorhande inwendige geregtigheid van die mens soos by Rome) 
en die sintetiese (waar die geregtigheid die mens toegereken word 
soos by die Reformasie). Oor die vraag of die regverdigingsleer van 
die Reformatore só getipeer kan word, was daar egter heelwat dis-
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kussie. Schneckenburgcr self was van mening dat Calvyn, anders 
as Luther, 'n analitiese regverdigingsleer gehad het, omdat Calvyn 
leer dat die mens geregverdig word op grond van die unio mystica 
cum Christo (sy mistieke eenheid met Christus). Hy het daaruit af-
gelei dat Calvyn van mening was dat die mens éérs met Christus 
verenig word deur die geloof, sodat Christus se geregtigheid in hom 
oorvloei en so sy eie geregtigheid word, op grond waarvan God hom 
dan in 'n analitiese oordeel regverdig verklaar. R. Seeberg en Karl 
Holl was weer van mening dat Luther 'n analitiese regverdiging sou 
leer, omdat hy op talle plekke verklaar dat God die mens wat Hy 
regverdig verklaar, ook werklik regverdig maak, netsoos hy ook 
meermale in Augustiniaanse terme kan praat oor die genade wat 
die mens innerlik genees. Daaruit word dan afgelci dat die mens in 
'n proses van regverdigwording begrepe is en eenmaal (eskatologies) 
volmaak geregverdig sal wees, en dat God volgens Luther nou reeds 
die mens regverdig verklaar met die oog op wat hy uiteindelik sal 
wees. As hierdie interpretasie korrek sou wees, sou Luther se reg-
verdigingsleer baie naby aan dié van Thomas staan, net met die 
verskil dat Luther geen plek het vir die gedagte van verdienstelik-
heid het nie. 

Hierdie interpretasie van die Reformatore is egter onaanvaarbaar. 
Dit hou nie genoeg daarmee rekening dat die innerlike genesing van 
die sondaar waarvan Luther en Calvyn albei goed genoeg weet, by 
hulle Jiêrens die srond van die regverdigverklaring vorm nie, maar 
daarmee gegee is en in 'n sekere sin ode daaruit voortvloei. Albei 
beklemtoon dat dit onmoontlik is dat die toegerekende geregjTgheid 
die mens kan laat soos hy is. As God die mens regverdig verklaar, 
dan is hy ook regverdig, nie in homself nie, maar in Christus. Om-
dat Christus egter deur die Gees in sy hart woon, is dit onmoontlik 
dat hy kan bly wat hy was. Deur 'n lewe van stryd en aanvegting 
heen groei die mens na die conformitas, die gelykvormigheid met 
Christus in sy dood en opstanding heen. As Luther sê dat die ge-
regtigheid van die mens nie iets is wat is nie, maar wat word, of 
dat die justifikasie die genesing van die mens is, of ook die be-
gin daarvan, dan het hy hierdie worsteling van die Gees met die 
menslike vlees op die oog. Voortdurend word die gelowige deur die 
prediking van wet en evangelie verbrysel en na Christus uitgedryf, 
en juis só groei die conformitas cum Christo. In geen stadium is dit 
egter so dat die regverdiging van die mens afhang van sy eie inner-
like toestand of dat sy uiteindelike genesing die grond sou vorm 
vir sy regverdigverklaring by voorbaat nie. Altyd rus die regverdi-
ging van die sondaar enkel op die geregtigheid van Christus. 

Een van die probleme met die Luther-interpretasie is dat Luther 
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nie so duidelik soos Calvyn tussen regverdiging en heiliging onder-
skci nie. In die middeleeuse teologie is dit ook nooit gedoen nie en 
in Rome se opvatting van die regverdigmaking is dit sclfs onmoont-
lik om dit te doen. Eers Melanchton en Calvyn sou hier verhelderen-
de onderskeidings aanbring. Mv I utln-r wnrH <lii> hcgrip junijirntin 
soms pebruik in 'n breë sin, sodat dit rcpverdiginp en heiliging albei 
omvat. Die regverdigende geloof is vir Luther die geloof wat Chris-
tus met al sy weldade omhels, en dit sluit nie net die toegerekende 
geregtigheid in nie, maar ook die wedergeboorte of heiliging. Reg-
verdiging as toerekening en regverdiging as effektiewe regverdig-
makjng van die mens kan volgens Luther nie van mekaar geskei 
word nie. Dit is daarom dat dit vir Seeberg en Holl moontlik was 
om Luther se regverdigingsleer in 'n analitiese sin te interpreteer. 
Daarin het hulle egter ongelyk, omdat Luther, ondanks sy soms ver-
warrende taalgebruik, tog duidelik genoeg onderskei tussen die im-
putatiewe en die sanerende geregtigheid. Vir Luther is die imputa-
tiewe geregtigheid die grondliggende en beslissende, maar dit word 
aan die mens meegedeel met die oog daarop dat dit in sy lewe ook 
as synsgeregtigheid, as 'n innerlike werklikheid tot openbaring moet 
kom. Dip goeic werke van die Christen is die uitvloeisel van sv vrv-
spraak in Christus en die inwoning van Christus in sy hart deur die 
Gees. In sigself is die goeie werke egter altyd gebrekkig en vol sonde, 
sodat dit nooit as begronding van die regverdigverklaring van die 
mens kan dien nie. 

Volgens Luther is die geregtigheid van die Christen 'n teenwoor-
dige en 'n toekomstige werklikheid: teenwoordig deur Gods toere-
kening en deur die begin van die innerlike omvorming van die mens 
deur Christus se inwoning; toekomstig in die sin dat die vernuwing 
van sy totale lewe eers by die voleinding 'n werklikheid sal wees. 
Die Christen is dus verlos in spe, non in re (in hoop, nie in die saak 
self nie). Hy bly, volgens die bekende woord van Luther„.v/;»»/ jus-
tits et peccator. tegelykertyd 'n regverdige en 'n sondaar, waarby 
elkeen van dié woorde in hulle voile draagkrag geneem moet word. 
In Christus is die mens werklik geregverdig. maar in homself bly 
hy werklik nog 'n sontlaar wnt Hip, riaaglikse vergiffenis nodig het 
en elke dag weer uitgedrvf moet word tot die omhelsing van die 
vreemde geregtigheid v a n rhrUtns Die begin van die omvorming 
na die beeld van Christus maak die gelowige nie minder skuldig 
voor God en dus minder afhanklik van die genade nie. Wél is daar 
volgens Luther voortgang in die innerlike omvorming van die mens 
vir sover die Christen steeds dieper insig kry in sy eie ellende (van-
daar dat Luther kan sê dat 'p Christen se hele lewe boetedoening 
moet wees en dat heiligmaking en ootmoed mekaar dek). Daarom is 
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dit vir hom ook moontlik om te sê dat die mens partim juslus et 
partim peccalor is, gedeeltelik regverdige en gedeeltelik sondaar, 
omdat hy uitdrukking wil gee aan die voortdurende stryd tussen vlees 
en Gees waarin die conformitas cum Christo homself in die Christen 
voltrek. Vir die Christen is sy voorlgang in die heiligmaking dus self 
nie.siebaar nie. Miskien is dit selfs vir ander mensc nie sigbaar nie. 
Pit if; pytg^'n wgrklikheid wat in Christus gegee is en waarop dus 
gereken kan wora in die geloof. 'n Mens kan dus sê dat die heiliging 
vir Luther niks anders is nie, as die werkingskrag van die imputatiewe 
geregtigheid wat in die regverdiging aan hom toegesê is. 

Nog duideliker as Luther beklemtoon Calvyn die heiliging en on-
derskei hy tussen regverdiging en heiliging (of wedergeboorte, soos 
hy dit meesal noem). In die interpretasie van Calvyn word meermale 
probleme ondervind, nie allecn omdat hy sowel die regverdiging as 
die heiliging laat voortvloei uit die mistieke vereniging met Christus 
nie, maar ook omdat hy selfs sy hoofstuk oor die heiliging in die 
fnstitusie vooraf laat gaan aan die hoofstuk oor die regverdiging. 
Dit kan die indruk wek dat die inwendige geregtigheid by Calvyn 
die grond vorm vir die justifikasie. As 'n mens egter Calvyn 
noukeurig lees, is dit duidelik dat so 'n interpretasie van hom to-
taal verkeerd is. Die mistieke eenheid met Christus waaroor hy 
praat, is niks anders nie, as die eenheid tussen Christus en die ge-
lowige wat deur die Heilige Gees tot stand gebring word en in die 
geloof besit word. Selfs al sê Calvyn dat die gelowige daardeur deel 
kry aan die substansie van Christus, bedoel hy klaarblyklik tog 
geensins dat daar 'n synsvermenging tussen Christus en die gelowige 
plaasvirid of dat die inwoning van Christus in die hart van die ge-
lowige neerkom op 'n uitstorting van die geregtigheid van Chris-
tus in die gelowige, sodat dit sy eie inklewende geregtigheid word 
nie. Wat hy bedoel, is dat die sondaar deur die geloof met Christus 
verenig word en dat hy op grond van die (vreemde) geregtigheid van 
Christus regverdig verklaar word. Met 'n analitiese regverdigings-
leer het dit niks te make nie. 

Netso is die feit dat Calvyn die heiligmaking voor die regverdiging 
behandel, geen bewys daarvan dat die heiliging die grond van die 
regverdiging is nie. In sy bestryding van Osiander het Calvyn hom 
daaroor helder genoeg uitgespreek. Netsoos Luther hou hy vol dat 
as die regverdiging van die mens ook maar vir die geringste deel 
op sy eie heiligheid gebaseer sou wees, daar geen sprake meer van 
heilsekerheid sou kon wees nie. As Calvyn egter in sy behandeling 
die heiliging voorop stel. is dit om elke moontlike twytel daaroor 
te verwyder dat die regverdiging deur die geloof die mens onver-
anderd sou laat. Vir Calvyn is die heiliging nie die grond van die 
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regverdiging nie, maar dit gaan in die regverdiging om die heiliging. 
Die heiliging is die doel van die regverdiging. Net so sterk as Luther 
beklemtoon Calvyn dat regverdiging en heiliging onafskeidclik ver-
bonde is. Tog moet daar duidelik tussen hulle onderskei word, want 
in die regverdiging en heiliging gaan dit om die duplex gratia, die 
dubbele genade van God. Christus regverdig niemand, wat Hy nie 
ook heilig nie (Inst. Ill, xvi, 1). Tog moet niemand regverdiging 
en heiliging verwar nie, want logies gaan die regverdiging vooraf 
aan die heiliging, selfs al word albei in die genade van God tegelyk 
die deel van die sondaar. 

Net soos Luther kan Calvyn ook die heiligmaking sien as voort-
gaande bekering. Die vernaamste deel van die Christelike lewe is 
vir Calvyn selfs die selfverlocning en verootmoediging, die dra van 
die kruis en die boetvaardigheid. Heiliging is immers niks anders nie 
as 'n sterwe en opstaan met Christus (mortificalio en vivificatio). 
Hoewel die akscnt op die mortificatio by Calvyn sterker is as die 
op die vivificatio, sê hy tog ook duidelik dat die Christen toencem 
in die gehoorsaamheid. Sterker as Luther beklemtoon hy die nood-
saaklikheid van die gelowige se inspanning in die proses van heilig-
making, omdat hy, anders as Luther, soveel waarde heg aan die 
derde gcbruik van die wet as reel van dankbaarheid waarvolgens 
die gelowige sv lewe moet inrig. Hierdie gehoorsaamheid word ver-
werklik in 'n lewe van stryd, en hoewel daar groei is, kom die 
Christen nooit, soos die Dopers bewcer. tot volmaakte gehoorsaam-
heid in hierdie lewe nie. Wél is daar oorwinning in die strvd. maar 
daa j kom nooit 'n moment dat die gelowige minder aangewese is 
op die regverdiging as aan die begin nie. Calvyn leer selfs dat daar, 
bchalwe die regverdiging van die sondaar, ook 'n regverdiging van 
die wedergebore sondaar is. Daarmee bedoel hy dat ook die bestc 
werke van die gelowige in hulleself sondig en onvolkome is, sodat 
dit nodig is dat God ook die "goeie werke" van die wedergebore 
sondaar saam met hom moet regverdig. Dit beteken nie dat sulke 
werke dan tog maar weer gedeeltelik die grond van die geregtigheid 
van die sondaar kan vorm nie; inteendeel, dit bevestig juis dat dit 
alleen Gods vergewende genade is wat kan bewcrk dat ook die 
werke van die gelowiges deur Hom regverdig genoem kan word. 

Waaroor Calvyn egter geen twyfel laat nie, is dat die gebrekkig-
heid van die heiliging nooit kan beteken dat diegene wat eenmaal 
geregverdig is, weer verlorc sal gaan nie. Die genade van God wat in 
die regverdiging aan die mens geskenk is, hou in dat die uitkoms 
van die stryd tussen vlees en Gees in die gelowige nie onseker is nie. 
Hoe diep die verloste ook in sonde mag val, die Gees hou hom vas 
en lei hom telkens weer terug na die barmhartigheid van God om 
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ig berou cn bekering Gods aangesig tc soek. Ecrs bv die lewens-
einde is die voile werklikheid van die wedergeboorte onaanvegbaar 
in die gelowige aanwesig. Tot op die tyd is die gelowige bctrokke 
in die proses van omvorming en vernuwing, sterwe en opstaan. Dit 
is die weg waarlangs die Gees hom lei. 
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1.3. Die Na-Reformatoricse oorgang na die 
Subjektivisme 

1.3.1. Inkeer in die hart: heilsorde en heilsekerheid 
•In die teologiese ontwikkeling gedurende die periode tussen die 
Reformasie en die twintigste ecu val die hoofaksent op die vraag na 
die heilstoeëiening. Daarmee bly die teologie binne die kompleks 
van vrae wat sedert Augustinus aan die orde was, die Middeleeue be-
heers en in die Reformasie op die voorgrond gestaan het. Dit be-
teken dat die Peneumatologie ook in hierdie periode direk of indirek 
naby die sentrum van belangstelling gebly het. Die verskil tussen die 
Reformasie en die post-reformatoriese omgaan met die vraag na die 
heilstoeëiening is egter dat veel meer aandag as in die Reformasie 
gegee word aan die menslike subjektiviteit by die ontvangs van die 
hgil. Omdat daar 'n aanrakingsvlak is tussen pneumatologiese en 
antropologiese vrae op die gebied van die subjektiewe heilstoeëiening, 
kan dit maklik gebeur dat die aksent verlê word vanaf die Pneuma-
tologie na die antropologie, en kan regmatige aandag vir die sub-
jektiviteit van die mens by die ontvangs van die heil byna onge-
pierk oorgaan in subjektivisme. Dié ontwikkeling sien ons inder-
daad plaasvind in die eeue wat op die Reformasie volg. 

Dit is onmoontlik om hier alle aspekte van dié boeiende geskiede-
nis na vore te haal. Ondanks die gevaar van oor-vereenvoudiging en 
eensydigheid van voorstelling, wil ons slegs enkele punte in hierdie 
ontwikkeling aanstip. Die merkwaardige feit doen hom daarby voor 
dat ons die begin van hierdie ontwikkeling reeds in direkte aanslui-
ting by die Reformasie na vore sien tree in die tydperk van die sg. 
Protestantse Ortodoksie. 

Die hoogtepunt van die Reformasie met sy eksistensiële denke 
oor die verhouding tussen God en mens was van korte duur. Ge-
deeltelik gedwing deur die stryd met teenstanders, maar gedeeltelik 
eenvoudig vanweë die feit dat rekcnskap oor 'n eksistensiële ont-
dekking altyd self minder eksistensieel is as die ontdekking self, 
beweeg die Protestantisme al spoedig in die rigting van 'n meer ob-
jektiewe en rasionele uiteensetting van die geloof. Otto Weber meen 
selfs dat in Luther se disputasies met die Antinomiste, in die twecdc 
uitgawe van Calvyn se Institusie en in Melanchton se Loci Com-
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munes deur die Reformatore self die brug geslaan is na die ortodok-
sie: die Reformasie het daarmee dogmaties geword (Grundlagen 1. 
129). 

Of dit waar is of nie, feit is dat die tweede geslag, vernaamlik 
onder die invloed van Melanchton, weer teruggekeer het na die be-
grippe-inateriaal en dinkmetodes vati Aristoteles. Dit het natuurlik 
nie op sigself beteken dat die nuut-ontdekte waarheid van die Re-
formasie verloën is nie. Die Ortodoksie het 'n kragtige wag betrek 
rondom die belydenis van die Reformasie soos dit in die sola 
Scriptura, sola gratia, sola fide en solo Christo uitdrukking gevind 
het. Die groot aantal dogmatiese werke uit die tyd van die Orto-
doksie getuig van die erns waarmee daar teologie bedryf is. Dit kan 
ook nie ontken word dat die ortodokse teoloë op 'n moedige wyse 
aandag gegee het aan die allermoeilikste vrae waarvoor die teologie 
gestel is en dat hulle probeer het om 'n apparaat te skep waarmee 
die vrae in elk geval op 'n sinvolle wyse aangepak kon word nie. Die 
hele tendens van hulle denke het egter spoedig beweeg in die rigting 
van obiektivisme. Dit was vir hulle uiters belangrik om die objek-
tiviteit van die openbaring van God soos dit in die Heilige Skrif 
gegee is en die obiektiviteit van die heil in Christus teologies te 
waarborg. Vandaar die ontwikkeling van die inspirasieleer en die 
beklemtoning van die suiwer-forensiese karakter van die regverdi-
ging. Soos die objektiewe geinspireerdheid van die Skrif in teenstel-
ling tot die viva vox evangelii van die Reformatore op die voor-
grond kom staan het, so het die idee van die regverdiging as 'n juri-
diese akte wat bestaan in die toerekening van die geregtigheid van 
Christus aan die sondaar as 'n gebeurtenis wat nog buite die mens 
se subjektiviteit omgaan, na die suiwerste uitdrukking van die re-
formatoriese opvatting begin lyk. Tussen regverdiging as iets objek-
tiefs en die wedergeboorte as iets subjektiefs word helder onderskei. 
Daarmee word weliswaar verseker dat die regverdiging in geen 
enkele opsig op die innerlike toestand van die mens of op sy ver-
dienste gebaseer word nie, maar die genuanseerde wvse waarop die 
Reformatore oor die vervlegting van regverdiging en heiliging kon 
spreek, gaan daarmee verlore. 

Die teenkant van hierdie objektivisme is dat daar nou ook ruimte 
kom vir die subjektivisme. As die subiek nie van die begin af b ^ 
trek: is in die belydeni.s hú» soriat die knrrelasie tussen j M h loof en heil tot sv reg kom nie.. moet daar op ggn of aittlCf WffjfiLSSlf-standiee aapdas aan dig sphieic en sv ontvangs yan dTêTïen gegeeJ 
wor^. So gebeur dit dat daar in die Ortodoksie 'n lewendige be-
iangstelling vir die vrae rondom die subjektiewe heilstoeëiening ont-
wikkel. Dit het eintlik al by Melanchton gebeur. Sedert ongeveer 
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1530 maak hy 'n ontwikkeling in sy denkc deur wat daarop necr-
kom dat hy steeds meer aandag bestee het aan die vraag hoe die 
hell subjektief deur die mens toegeëien word. Daarby hou hy die 
grond van die mens se verlossing en die wyse waarop 'n mens die 
heil aanneem, duidelik uitmekaar om te verseker dat die heil enkel 
op Christus se verdienste rus. Maar by die uitwerking van die wyse 
waarop 'n mens subjektief die heil deelagtig word, die sg. ordo 
salulis of heilsorde, skakel hy die mens se subjektiviteit op 'n wyse 
in wat bedenkinge laat ontstaan het. Vir hom, maar ook vir die 
Lutherse Ortodoksie wat die leer van die heilsorde tot in die fynste 
detail ontwikkel het, was dit daarby veral belangrik om daaraan 
vas te hou dat die Heilige Gees gecn mens dwing nie, maar hom 
oorhaal en sy wil beweeg om vry williglik vir die genade te kies. Hoe 
korrek dit op sigself ook geïnterpreteer kan word, word dit natuur-
lik bedenklik as daaruit die konklusie getrek word - wat inderdaad 
gebeur het en in die Lutherse tradisie nog steeds vasgehou word -
dat 'n mens dus ook in staat is om die aanbod van Gods genade te 
weier en effektief te weerstaan. Daarmee is die leer van die onweer-
staanbaarheid van die genade wat vir Calvyn met 'n beroep op 
Augustinus so belangrik was, deur die Lutherane prysgegee. 

Dat dit gevolge moet hê vir die wyse waarop die heilstoeëiening 
verstaan word, spreek vanself. Melanchton self het reeds gesê dat 
daar drie faktore is wat saamwerk by die bekering van die mens: 
die Woord, die Gees en die vrye wil van die mens. Ongetwyfeld het 
Melanchton daarby vasgehou aan die opvatting dat die mens se 
vrye wil eers deur die Gees vrygemaak moet word, voordat dit in 
die bekering kan meewerk, maar by sy leerlinge het dit tog daarop 
uitgeloop dat hulle die medewerking van die mens op sodanige wyse 
beklemtoon het, dat die sg. sinergistiese stryd in die Lutherse kerk 
ontbrand het. Did stryd vind sy beslegting daarin dat die absolute 
onmag van die natuurlike mens in geestelike sake duidelik in die 
Konkordienformel (1577) uitgespreek is. Daarmee was alle pro-
bleme egter nie van die tafel nie. Die Lutherse handhawing van die 
mens se vermoë om die genade uit vrye wil volhardend te kan weer-
staan, beteken dat hulle altyd bedenkinge behou "het teen die "leer 
van die volharding van die heiliges soos die gereformeerdes dit 
voorgestaan het. Ook m.b.t. die leer van die uitverkiesing het hulle 
reserwes behiou en hulleself in bepaalde opsigte meer tuisgevoel by 
die opvattings van die Remonstrante as by dié van die Canones 
van Dordt. Dit het nie voortgekom uit 'n neiging om die genade-
karakter van die heil op enige wyse te ontken nie, maar uit die be-
geerte om pastoraal en kerugmaties die aksent te laat val op die 
mens se gelóóf. Die Lutherane was veral bang vir wat hulle die 
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spekulalicwc element in die gercformeerde uitverkiesingsleer en die 
belydenis van die volharding genoem het. Dit neem egter nie wcg 
nie, dat hulle die mens se persoonlike verantwoordelikheid en sub-
jektiewe keuse daarmee op die voorgrond geplaas het. 

In elk geval was die ontwikkeling van die leer van die heilsorde 
kenmerkend van die Lutherse Ortodoksie. Daarin onderskei hulle 
tusscn roeping, vcrligting, bekering, wedergeboorte, mistieke een-
heid, heiliging en goeie werke, terwyl soms ook nog die regverdi-
ging, geloof en die volharding daarby ingcsluit word. Daarmee word 
die verskillende Nieu-Testamentiese begrippe waarmee telkens die 
ganse volheid van die heil vanuit verskillende gesigspunte aangedui 
word, in 'n logiese orde naasmekaar geplaas. Ondanks die feit dat 
'n teoloog soos Quenstedt vcrklaar het dat wedergeboorte, regverdi-
ging, vereniging met Christus en heiliging temporeel met mekaar 
saamval en inniger saamhang as 'n matematiese punt, was die nei-
ging tog om by die verskillende begrippe te dink aan verskillende 
ervarings in die proses van die heilstoeëiening wat nie alleen saak-
lik nie, maar ook kronologies van mekaar onderskei kan wo[d. 
Waar dit gebeur, soos wat later in die Piëtismc die geval was, word 
jets soos die bekering of die regverdiging maklik gesien as 'n sta-
dium wat gepasseer word deur die mens wat voortgaan na die heili-
ging, terwyl iets soos die vereniging met Christus (unio rr\\sticaI ge-
dink word as 'n stadium van die heilsweg wat eers aan die einde 
daarvan lê, terwyl dit met name deur Calvyn gesien is as die wortel 
en grond waaruit die voile deelname aan die heil vir die gelowigc 
opkom. Bowendien het die leer van die ordo salutis meermale die 
uitwerking gehad dat die aandag van die regverdigende en heiligen-~ 
de God afgetrek word na die regverdig-wordende mens, en so die 
weg gcbaan is vir die latere subjektjvisme. 

Die gereformeerde ortodoksie het, in teenstelling tot die Lutherse, 
sorgvuldig daarteen gewaak om aan die vrye wil van die mens enige 
rol toe te skryf wat op enige wyse die soewereiniteit van die genade 
van God kon kanselleer. Trouens, sedert Beza kry die leer van die 
uitverkiesing in die gereformeerde teologie 'n sentrale posisie en 
word dit by die dogmatiese denke as uitgangspunt vooropgestel -
iets wat nie die geval by Calvyn was nie. Denkend vanuit die uit-
verkiesing is daar dus vir die gereformeerdes geen moontlikheid om 
soos die Lutherane ruimte te maak vir die leer van die universaliteit 
van die genade 6f vir die opvatting van die weerstaanbaarheid van 
die genade nie. In die stryd teen die Arminianisme en in die veroor-
deling van Amyraldus se opvatting van die hipotetiese universalisme 
waarin hy in werklikheid baie naby aan die Lutherse standpunt ge-
kom het, het die gereformeerdes duidelik gemaak dat hulle nie daar-
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toe bcreid was om op enige punt die volledigc genadekarakter van 
die heil te kompromitteer nie. In hulle oorname van die Lutherse 
leer van die heilsorde was daar dan ook vir hulle alles daaraan geleë 
om deurgaans die vryheid van Gods genade en die onverdiende 
aard van die genade te handhaaf. 

Tog geld dit ook van die gereformeerde ortodoksie dat dit 'n onge-
sonde groot belangstelling in die subjektiewe ervaringe en toestande 
van die mens by die ontvangs van die heil geopenbaar het. Dit hang 
ongetwyfeld saam met die sterk aksent op persoonlike vroomheid, 
die gehoorsaamheid aan Gods wet en nougesetheid in lewenswandgl 
wat van die begin af die gereformeerde vroomheidstipe gekenmcrk 
het. Daar is dikwels gesê dat 'n sterk beklemtoning van die uitver-
kiesing tot onverskilligheid in die geloofslewe kan lei. Die geskiede-
nis van die gereformeerde Protestantisme bewys eintlik die teen-
deel. Daar het die erkenning van die absolute soewereiniteit van 
God juis gepaard gegaan met innige persoonlike vroomheid. Dit is 
hier onmoontlik om nader in te gaan op die vraag hoeveel waarheid 
daar steek in die stelling van Max Weber dat die gereformeerde 
besef van uitverkorenheid en geroepenheid 'n rol gespeel het in die 
opkoms van die kapitalisme. Wat egter wél waar is, is dat die ge-
reformeerde klem op die uitverkiesing soos dit sedert Beza ontwik-
kel het, daartoe gelei het dat die mens se vroomheid, sy heiligma-
king en sy gehoorsaamheid aan Gods wet 'n rol gaan speel het in 
die heilsekerheid. 

Dit was een van die grondverskille tussen die Reformasie en 
Rome dat die eg. daarvan oortuig was dat die mens wat Christus 
in die geloof aanneem, ten voile verseker mag wees van sy ewige 
salifihqjd. Juis omdat die grond van die heil nie in die mens se eie 
geestelike toestand gesoek moet word nie, maar volledig buite hom-
self in Christus geleë is, hoef die gelowige nie soos by Rome in onse-
kerheid oor sy ewige toekoms te verkeer nie. By Luther en Calvyn 
bring die geloof hierdie volkome sekerheid met homself saam. Dit 
is die aard van die geloof dat dit heeltemal aan die beloftes van God 
hang en dus binne die eksistensiële verhouding tot Christus in sig-
self volkome sekerheid bevat. Hierdie oorspronklike visie van die 
Reformasie op die heilsekerheid is egter vanuit die ervaring aange-
veg, omdat dit blyk dat bepaalde mense afvallig word van die ge-
loof. Vanuit die Lutherse opvattings word dit eenvoudig gesien as 
die resultaat van die mens se verset teen die genade en 'n bevesti-
ging daarvan dat die leer van die volharding van die heiliges soos 
die gereformeerdes dit verstaan, onhoudbaar is. Vir die gerefor-
meerdes is die enigste verklaring wat van hierdie afval gegee kan 
word, dat hierdie mense nie werklik uitverkies was nie en dus ook 
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nie 'n ware geloof besit het nie. Die lastige vraag wat nou egter 
hieruit voortvloei, is hoe 'n mens kan weet of jou geloof ware ge-
loof is en nie net tydelikc geloof of skyngeloof nie. Hoe kan 'n 
mens weet of jy uitverkies is? Hoe kan jy seker wees dat jy tot die 
einde sal volhard en die heil deelagtig sal word? 

Reeds Calvvn het geworstel met die vraag na die geloof van die 
vemorpnoes (Inst. Ill, II, 10 e.v.). Pit is egter duidelik dat Calvvn 
die mens wat twyfel oor sy eie uitverkiesing aanraai om homself 
op die beloftes van God te verlaat. Christus is die spieël van ons 
uitverkiesing en 'n mens moet dus nie buite Christus om probeer 
vasstel of jy uitverkies is of nie (Inst. Ill, xxiv, 3). Selfs wanneer 
Calvvn sê dat dit die geloof is wat ons die sekerheid gee van ons 
uitverkiesing in Christus. dan bedoel hy daarmee die akte van ver-
troue op die beloftewoord wat in Christus aan die mens gegee is. 
In die gereformeerrte Ortodoksie tree daar op hierdie punt egter 'n 
verskuiwing in, deurdat aan die mens wat twyfel, gesê word dat hy 
sy geloof moet ondersoek om vas te stel of dit die regte artikel is. 
Daarmee verskuif die aksent vanaf die geloof as eksistensiële ver-
houding tot Christus (soos dit by Calvyn is) na 'n objektiewe be-
skouing van die geloof van buite af, met die doel om vas te stel 
of dit eg is of nie. Calvvn het nie die gelowiges daartoe opgeroep 
om hulle geloof te ondersoek nie, maar om die beloftes te glo. In 
die Ortodoksie speel tekste soos 2 Pet. 1:10 en 2 Kor. 13:5 'n groot 
rol en word die gelowiges vermaan om vas te stel of hulle die ware 
geloof besit. Daarbv word dan gesê dat die egtheid van die geloof 
uetoets kan word aan die vraag of die gelowige in homself die ken-
tekens van die werking van die Heilige fiees kan ondersksi. Dit 
beteken dat sy aandag gerig word, nie op die beloftes van God nie, 
maar op sy eie innerlike ervaring en op sy vordering in heiligmj^ 
king. 

Langs hierdie weg kom dit dan tot die sg. syllogismus practicus 
of die syllogismus mysticus, wat daarin bestaan dat die gelowige 
op grond van sy lewenspraktyk of op grond van sy innerlike erva,-
ring van tlie working van Hif Gpps in sy hart tot die konklusie kom 
dat daar 'n egte genadewerk van Go^l in hom aanwesig is en dat 
hy gevolglik 'n uitverkorene moet wees. Dit is waar dat iets van 
hierdie aard ook reeds by Calvvn aanwesig is wanneer hy sê dat 
die goeie werke in 'n sekondêre sin as 'n bewys van die egtheid 
van 'n mens se geloof kan dien. By Calvvn is dit egter so dat die 
eerste en vernaamste grond van die heilsekerheid daarin bestaan 
dat 'n mens deur die inwendige getuienis van die Heilige Gees oor-
tuig is van die waarheid van Gods beloftes en jou dus in die geloof 
daarop verlaat..Die ervaring van Gods werk in en aan die gelowige 
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is by Calvyn 'n bevestiging agterna van wat reeds op grond van die 
geloof vasstaan. By die Ortodoksie word die saak egter anders, deur-
dat in navolging van Beza die sekerheid op grond van die ervaring 
as die primêre grond vir die heilsekerheid genoem word, terwyl die 
sekerheid deur die inwendige getuienis van die Gees na die tweede 
plek verskuif. 

Hierdie ontwikkeling het meegebring dat die innerlike ervaring 
van die genadewerk en die stand van die gehoorsaamheid aan Gods 
wet by die gereformeerde Ortodoksie skielik van die allergrootste 
belang geword het. Natuurlik word daar oor die regverdiging van 
die goddelose nog in suiwer forensiese terme gepraat, maar die 
Ortodoksie ken al spoedig die leer van 'n tweërlei regverdiging. 
Naas die regverdiging van die goddelose is daar ook die regver-
diging van die regverdiee. Daaronder word die sekerheid verstaan 
wat die gelowige oor die opregtheid van sv geloof en oor die werk-
likheid van sy genadestand deur die getuienis van sy lewenswandel 
en sy goeie werke ontvang. Sy gewete gee aan hom die versekering 
van die egtheid van die genadewerk in hom, en die gewete word ver-
staan as die stem van God in sy hart. Hy ervaar dat die geregtigheid 
van Christus tans in hom woon. Daarom het die gelowige ook die 
voortdurende plig om homself te ondersoek, sodat hy tot hierdie 
sekerheid kan kom (Heppe, Dogmatik, 435). Dit is nie vreemd dat 
hierdie leer 'n soort vroomheid kon stimuleer wat soms kwiëtisties 
en misties kon wees, en dan weer aktivisties nie. Die geskiedenis 
van die Puritanisme in Engeland en Amerika, maar ook die Nadere 
Reformasie in Nederland lê daarvan getuienis af. 

Ons het reeds gesien dat die leer van die ordo salutis die aandag 
op die religieuse mens en sy toeëiening van die heil gekonsentreer 
het. Die ontwikkelinge in die denke rondom die heilsekerheid in 
gereformeerde kringe het hierdie tendens versterk. Die belangstel-
ling in die inwendige proses van die omsetting van die mens het ge-
weldig toegeneem. As 'n goeie aanduiding van die verskuiwing wat 
daar tussen die Reformasie en die Ortodoksie plaasgevind het, kan 
die verfyning van die leer aangaande die heilsorde in die gerefor-
meerde teologie dien. Waar die Reformatore hulle uiteensetting oor 
die heilstoeëiening hoofsaaklik nog kon tuisbring onder roeping, 
regverdiging en wedergeboorte, tree daar by die Ortodoksie 'n 
neiging in om steeds nader te onderskei tussen die verskillende mo-
mente en elemente in die heilsproses. Die roeping word opgedeel 
in uitwendige en inwendige roeping, aan die regverdiging word ver-
skillende momente onderskei, die wedergeboorte word in betekenis 
versmal nm. anders as in die Nuwe Testament en by die Reformatore, 
nie die totale lewensverandering van die mens aan te dui nië, maar 

76 



die eerste, verborge resultaat van die effektiewe inwendige roeping, 
die lewendmaking van die geestelik-dooie mens in één moment deur 
die werking van die Heilige Gees. Gevolglik word die wedereeboorte 
ook voorop gestel in die heilsorde, sodat geloof, bekering, regver-
diging, heiliging en volharding almal daaruit voortvloei. Die be-
doeling van hierdie fyner omskrywing van die momente in die heils-
orde was sonder enige twyfel om dit as volledige genadewerk van 
die Heilige Gees in die mens te verstaan. Die algemene tendens daar-
van was egter 'n groter belangstelling in die antropologiese aspek 
van die verlossing. die werk van die Gees in die mens se hart. 
Op die duur sou dit blyk dat dit stimulerend gewerk het op die op-
koms van piëtistiese tendense in die gereformeerde vroomheid en 
dat dit op 'n bepaalde wyse die weg voorberei het vir die subjekti-
visme. 

1.3.2. Die vrome mens in die middelpunt 

Die opkoms van die Piëtisme in die sewentiende en agtiende eeu het 
verskillende oorsake waarop ons hier nie nader hoef in te gaan nie. 
Dit is in elk geval duidelik dat bydraes daartoe van verskillende kante 
gelewer is. Daar was, om te begin, die Puritanisme as tipiese produk (JJ 
van die Engelse gees met sv neieine tot praktiese vroomheid. wettiese 
presiesheid in die lewenswandel en sterk emosionele bewoënheid in 
religieuse sake. Dit is geen wonder dat die Anglo-Saksiese wêreld 
die bakermat geword het van godsdienstige herlewings van allerlei 
aard, maar ook van allerlei sektariese strominge nie. Die puriteinse 
teoloë uit die sewentiende eeu was onkreukbaar in hulle lojaliteit 
teenoor die standpunte van die gereformeerde Ortodoksie en in hulle 
stryd teen sektariese bewegings soos die Kwakers en ander spiri-
tualistiese bewegings wat in geesdrywery, individualistiese mistiek en 
die verwerping van die genademiddels van Woord en sakramente 
verval het, ontwikkel hulle vir die eerste keer in die reformatoriese 
geskiedenis 'n selfstandige Pneumatologie. Daarin kies mense soos 
Howe, Owen en Goodwin nie slegs kant teenoor die sektariese 
strominge nie, maar ook teenoor die Arminianisme wat in Engeland 
'n groot invloed uitgeoefen het, sowel as teenoor die sakramentalisme 
en institusionalisering van die Heilige Gees in die Anglikaanse kerk. 
Daarmee het hulle ongetwyfeld 'n groot bydrae tot die protestantse 
denke oor die Heilige Gees gelewer. Die werke van Owen het 'n 
geweldige invloed gehad en word tot in ons tyd nog herdruk en 
gelees. Die probleem met die Puritanisme was egter dat dit stimu-
lerend gewerk het op dié tipe vroomheid wat later in die Piëtisme 
beheersend sou word, 'n Swaarder aksent word gelê op die werk van 
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God in ons as op die heilswerk van Christus vir ons. Die klem ver-
skuif vanaf die regverdiging na die heiliging. 

Naas die Puritanisme moet hier egter ook die Nederlandse Nadere 
Reformasie genoem word. Die bedoeling van die Nadere Reformasie 
was om die Reformasie van die sestiende eeu tot sy voile konsekwen-

praktyk van die godsaligheid (soos dit genoem is) en die bevindelike 
|ewe (d.w.s. die persoonlike godsdienstige ervaring). As vaders van 
hierdie beweging word gewoonlik Willem Teellinck en Gisbertus 
Voetius genoem, maar agter hulle staan ook die figuur van Jean 
Taffin uit Suid-Nederland wat invloedryke stigtelike werke oor ver-
al die boetvaardigheid geskryf het. Die Nadere Reformasie het in-
vloed van die Puritanisme ondergaan. met name van William Perkins, 
maar dit sou verkeerd wees om die oorsprong daarvan by die puri-
teinse invloed te soek. Dit was 'n selfstandige beweging uit Neder-
landse bodem waarvan ons reeds rondom die Sinode van Dordt 
(1618/19) die invloede kan aantref. Dit is interessant dat Voetius, 
wat gewoonlik erken word as die vernaamste teoloog van die ge-
reformeerde Ortodoksie, terselfdertyd ook een van die vaders van 
die Nederlandse Piëtisme was. 

In die Nadere Reformasie trcf ons 'n neiging tot die mistiek aan. 
al word daarna gestreef om dit in die regte baan te hou. In antwoord 
op die vraag na die sekerheid van die geloof ken die Nadere Refor-
masie nie slegs die weg van die svllogismus practicus en mysticus, 
waaria die mens Jangii middellike weg. deur die aanlê van die 
maatstaf van die Woord van God aan sy eie geloof en ervaring die 
vraag moet beantwoord of hy werklik opreg glo nie, maar dit ken 
ook die onmiddellike verseëling van die gelowige met die Heilige 
GeesJDiLgeskied in 'n mistieke ervaring waarin die mens God ont-
moet en waarin hy die versekering uit die hemel ontvang dat hy 'n 
kind van God is. Dit is verstaanbaar dat hierdie opvatting daartoe 
kon lei dat gelowiges aangeraai is om naarstiglik gebruik te maak 
van die heilsmiddels en die gebcd terwyl hulle op die Gees wag om 
hulle hierdie ervaring van die Godsontmoeting en die daarmee saam-
hangende ekstase deelagtig te maak. 

Naas die mistieke elemente vind ons oor die algemeen 'n sterk 
aksent op die gevoelslewe by die Nadere Reformasie. Amesius, een 
van die fynsinnigste teoloë van die Nadere Reformasie en as leer-
ling van Perkins diepgaande deur die Puritanisme be'fnvloed, het hom 
ook in hierdie opsig aangesluit by sy leermeester. Soos Perkins die 
gevoelsekerheid by die gelowige hoog geskat het, so doen Amesius 
dit ook. Hy was van mening dat die religieuse gevoel van die mens 
opgewek en gestimuleer moet word, omdat die begeerte uit die gevoel 
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opkom cn die wil deur die bcgccrtc bcwecg word. En omdat geloof 
'n saak van die wil is, is dit dus van die grootste bclang om die mens 
op sy gevoel aan te spreek. 

Denkend vanuit die uitverkiesing dreig die Nadere Reformasie 
om aan die ccn kant die passiwiteit van die mens by sy wedergeboorte 
baie sterk op die voorgrond te stel en dan in 'n valse lydelikheid by 'n 
voortdurende beskouing van die mens se magteloosheid en ellende 
Mil le staan, of om die ander kant die hcilignaking te benadruk cn 
so weer in wettisisme te verval. Van die vreugde oor die evangelic 
van Christus hoor '11 mens hicr wcinig. Die egtc vreugde word eintlik 
gesoek in die moment van die ekstatiese ontmoeting met God en die 
verseëling deur die Heilige Gees. Hierdie geestelike klimaat tref 'n 
mens nie net aan by die geestelike digter Jodocus van Lodenstein 
nie, maar ook in 'n werk soos Wilhelmus á Brakel se "Redelijkc 
Godsdienst" en by ander sg. "stigtelike skrywers" uit die sewentiende 
eeu. Van hier loop die lyn reguit deur na die piëtistiese predikers 
cn skrywers van die agtiende eeu, waarvan Schortinghuis ("Het 
innige Christendom"), Smijtegelt en Comrie die bekendstes is. Oor 
die algcmcen was die verteenwoordigers van die Nadere Reformasie 
mense met 'n strcng kerklike denke wat aan die ortodokse leer slegs 
ook die godvrugtige lewe wou paar. Die metode wat hulle daarby 
gevolg het, was egter bedenklik. Hulle voorliefde vir bcvindelikheid, 
innigheid en mistiek het tot uitwasse in hierdie rigting gelei (soos bv. 
die panteïstiese denke van Pontiaan van Hattem bewys) en hulle 
konsentrasie op die opbou van die innerlike lewe deur die stigting 
van konventikels en die indeling van die gelowiges in verskillende 
stande al na gelang van die gestalte van hulle geloofslewe moes uit-
eindelik lei tot 'n versnippering van die gemcente. Reeds in die 
agtiende eeu vorm Jean de Labadie met sy spiritualisme en separa-
tisme 'n waarskuwingsteken in hierdie verband, selfs al is dit duide-
lik dat hy nie as 'n inheemse element van die Nadere Reformasie 
beskou kan word nie. 

In Duitsland tref ons die Piëtisme in sy hoogste vlug aan. Daar is 
ongetwyfeld invloede van die Engelse Puritanisme en die Nederland-
se Nadere Reformasie by die opkoms van die Duitse Piëtisme werk-
saam, en Spcner, die vader daarvan, het tydens sy studie onder 
Dannhauer in Straatsburg ook kennis gemaak met De Labadie en sy 
idees oor die vorming van geestelike selle in die gemeente. Tog is die 
hooffaktor wat tot die ontstaan van die Duitse Piëtisme gelei het, 
ongetwyfeld die Duitse Reformorthodoxie, 'n beweging binne die 
Ortodoksie wat, by alle getrouheid aan die leer van die kerk, die 
geestelike lewe wou stimuleer. Die bekendste figure hier was mense 
soos Johann Arnd, Philipp Nicolai en andere, wat hulle liefde vir die 
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mistiek van mense soos Tauler en die gedaglc van die vcreniging van 
die gelowige met Christus baie sterk gepropageer het. Spener het 
dan ook direk by hulle aangesluit. Sy mecs bekende geskrif wat as 
program vir die Piëtistiese aktiwiteite gedien het, Pia Desideria, ver-
skyn in 1675 vir die eerste keer as voorwoord by 'n heruitgawe van 
Johann Arnd se Biicher vom wahren Christentum. Spener was ook 
van mening dat hy niks anders wou doen nie, as om die kerk terug 
te voer na die bedoelinge van die jong Luther wat tog self noue 
verbintenisse met die mistiek gehad het. Dat Spener se program en 
gees soveel ingang in Duitsland kon vind, moet aan die een kant 
toegeskryf word aan 'n verbreide verlange na vernuwing in die kerk-
like lewe, maar aan die ander kant ook aan 'n besondere gevoeligheid 
van die Duitse volk vir die mistiek in daardie tydsgewrig, soos ondcr 
andere blyk uit die populariteit van mistici soos Tauler en Thomas 
á Kempis, maar ook van meer eietydse figure soos Weigel en veral 
Jakob Bohme (1575-1624). 

Die Pietisme was nooit 'n eenheidsbeweging nie maar meer 'n 
geestelike installing waLhomself in verskillcnde vojme geopenbaar 
het. Sommige gestaltes daarvan was kerklik meer aanvaarbaar as 
andere en dit is 'n historiese feit dat die Piëtisme die Evangeliesc 
Kerk in Duitsland diepgaande beïnvloed het, deurdat die gedagtes 
daarvan wye kerklike opname gevind het. Die mees kenmerkende 
trek in Spener se teologie was sy konsentrasie op die wedergeboorte. 
Sy ideaal was die kweking van 'n gemeente van ware wedergeborenes 
as kern van die volkskerklike gemeente. Dit het gelei tot individuali-
sering en spiritualisering van diegemecntebegrip, en deur sy konsen-
trasie op die innerlike geiowigheid van die mens raak die uitwendige, 
gepreekte Woord en die sakramente op die agtergrond. Hy pole-
miseer teen 'n bloot-forensiese opvatting van die regverdiging cn 
dring aan op die innerlike omvorming van die mens en vordering 
in heiligmaking, waarby 'n neiging tot perfeksionisme nie onopge-
merk kan bly nie. Oor die algemeen was Spener se soort Piëtisme vir 
die kerk meer aanvaarbaar as dié van sy bekeerling en beskermling 
August Hermann Francke, wat baie meer wetties was, aangedring 
het op. 'n Busskantpf of innerlike worsteling as noodsaaklike element 
by die bckering cn minstens die wenslikheid daarvan dat 'n mens 
die dag en datum van iou bckering moet ken. Die mees aanvaarbare 
vorm van die Duitse Piëtisme was egter dié van Von Zinzendorf. 
veral in die latere fase van sy lewe, en dié van sy Herrnhutterse 
Broedergemeente. Die eenvoud en geestelike vreugde wat hierdie 
soort Piëtisme gekenmerk het. sowel as die aansteeklike liefde vir 
Jesus en die bereidheid om in onbaatsugtige diens die hele lewe aan 
die diens van Christus en die naaste te wy. het 'n diep indruk ge-
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maak, veral ook omdat Von Zinzcndorf ernstig daarna gestrcwc 
het om aan die Lutherse leer in alles getrou te bly. Die mees onaan-
vaarbare gestalte van die Piëtisme was did van mense soos Gottfried 
Arnold met sy oorhelling na die mistiek, die egpaar Petersen met 
hulle chiliastiese opvattings en veral Johann Konrad Dippel wat as 
die vrygees onder die Piëtiste gebrandmerk is. 

In watter vorm die Piëtisme homself egter ook geopenbaar het, 
of dit nou in die mecr wettiese gestalte van Francke, die sentimen-
taliteit van Von Zinzendorf met sy bloed-teologie en verkleinwoord-
jies, of die mistiek en spiritualisme van die radikale Piëtiste soos 
Arnold of Dippel was - die algemene tendens daarvan was dat die 
vrome mens in die middelpunt van die belangstelling kom~staan 
het. Op allerlei maniere word die mens met sy rcligieuse ervaring 
op die voorgrond gestoot en word die antroposentrisme wat 'n ken-
merk van die agtiende eeu was, ook in die geestelike lewe en in die 
teologie herbevestig. 

Dat daar opreg gestrewc is na 'n meer betekenisvolle geestelike 
lewe en dat daar onberekenbaar veel seen uit die Piëtisme vir kerk 
en wêreld voortgekom het, kan nie weggeredeneer word nie. Teolo-
gies het die groot belangstelling in die mens se vroomheid ongelukkig 
egter meesal daarop uitgeloop dat die heilswerk van Christus waar-
van die Gees juis wil getuig, op die agtergrond gedring is. Die mens 
en sy beslissing, sy geloof, sy wedergeboorte en heiligheid staan op 
die voorgrond. 

'n Dergelike oordeel moet ook gevel word oor die Metodisme. 
Wesley is in sy eie geestelike ervaring en program van aksie diep-
gaande beïnvloed deur Von Zinzendorf met sy gematigde Piëtisme. 

met name die puriteinse opvatting van die uitverkiesing gehuldig. In 
sy protes teen die rasionalisme van die agtiende eeu en die ver-
wêreldliking en wettisisme van die Anglikaanse Kerk het Wesley 
ongetwyfeld ook gelyk gehad, en dit was geensins sy bedoeling om 
van die reformatoriese leer, in die besonder ook die leer van die reg-
verdiging deur die geloof alleen, af te wyk nie. Tog het dit hoe langer 
hoe meer geblyk dat die aksente wat hy gelê het, hom steeds verder 
weggevoer het van die reformatoriese regverdigingsleer. 

Dit is nie dat Wesley die genade-karakter van die regverdiging 
ontken het nie. Hy het egter die genade op sodanigc wyse verstaan, 
dat hy die mens se eie beslissing, berou en bekering as voorwaardes 

.vir die ontvangs van die genade en die regverdiging kon voorstel. 
In hierdie opsig is sy voorkeur vir die Arminiane teenoor die stand-
punt van Dordt betekenisvol. Ook die Arminiane het nie ontken 
dat 'n mens deur die geloof alleen geregverdig word nie, en hulle 
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kon ook sê dat dit alleen uit genadc gcskicd. Maar sowel geloof as 
genade het vir hulle tog iets anders beteken as vir die Reformatore. 
Omdat die onweerstandelikheid van die genade geloën word en die 
geloof as die mens se verdienstelike vrvwillige beslissing om die ge-
nade te aanvaar, verstaan word, word Gods genade in feite afhank-
lik van die mens se keuse. Alhoewel die woord nog gehandhaaf 
word, word die sáák waarom dit in die uitverkiesing gaan, in werk-
likheid deur Arminius verwerp. By Wesley het ons dieselfde situasie. 
Vir horn kom die uitverkiesing daarop neer dat God van ewigheid 
af besluit het om diegene van wie Hy gesien het dat hulle in geloof 
en heiligheid van lewenswandel sou volhard, te verlos. Wesley erken 
wel dat alle mense in hulle gevalle staat verdorwe is en nie in staat 
is om enigiets by te dra tot hulle eie verlossing nie, maar hy is ook 
van oortuiging dat Christus vir alle mense gesterwe het en dat hulle 
almal sonder onderskeid deel ontvang aan die genade in Christus. 
Daardeur ontvang alle mense die vermoë om met die genade mee 
te werk. Elke mens ontvang 'n mate van genade, tensy hy dit bewus-
telik verwerp. Diegene wat hicrdie genade gebruik, sal deur God 
aangeneem word. 

Kenmerkend van W f ^ y n n " or>k sy pftrfp.ksinnistipsft W r van 
die "second blessing" of tweede genade. Daaronder verstaan hy 
dat die Christen ná sy regverdiging 'n tweede ervaring moet hê waar-
in hy van die mag van die sonde verlos word (soos die regverdiging 
hom van die skuld van die sonde verlos het) en tot 'n lewe van 
volkome oorwinning oor die sonde in staat gestel word. In hierdie 
leer klop vir Wesley eintlik die hart van die evangelie. Wesley preek 
bekering en regverdiging, maar dit is vir hom eintlik maar net die 
eerste stap op die weg van die Christen en dit beteken nog glad nie 
vir hom (soos vir die Reformatore) dat die voile heiligheid van 
Christus in die regverdiging aan die sondaar toegereken word nie. 
Vir voile saligheid is heiligmaking nodig, maar dit word nie ver-
staan as 'n proses nie. maar as 'n eenmalige ervaring waarby die 
mens met die Heilige Gees vervul word of soos Íatere voígelinge 
van Wesley gp.rê het. met die Heilige Gees gedoop word om die 
volheidslewe deelagtig te word. Dan sterf die siel werklik vir die 
sonde en die Gees verseker die verloste dat hy nou dood is vir die 
sonde. Die gevalle menslike natuur word heeltemal vernietig in die 
verloste, sodat hy 'n staat van perfeksie kan bereik. Dit beteken nie 
absolute volmaaktheid nie, want daar is nog steeds die moontlik-
heid van toename in volmaaktheid, maar die mens wat hierdie tweede 
genade ontvang het, het die volmaakte liefde van 1 Joh. 4:18 deel-
agtig geword en dit is vir hom moontlik om sonder enige bewuste 
sonde te lewe. 'n Mens ontkom nie aan die indruk dat Wesley 'n 
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baic oppervlakkige opvatting van sonde daarop nagchou het nie. 
Slcgs bcwuste sonde is vir hom sonde. In die toestand van volmaakt-
heid het die mens volgens hom nog wel swakhede en gebreke, 
maar dit geld nie as sonde nie. Tog is dit nog steeds vir die mens 
wat hierdie toestand ingcgaan het, moontlik om weer bewustelik te 
sondig, terug te val en selfs heeltemal van die genade te verval. Wes-
ley aanvaar nie die leer van die onweerstandelikheid van die genade 
nie, en dus ook nie die leer van die volharding van die heiliges nie. 

Die groot positiewe betekenis van die Metodisme was geleë in sy 
verset teen die rasionalisme van die agtiende eeu. Ongelukkig het 
dit self nie ontkom aan die individualisme en die antroposentrisme 
van die tydsgees nie. Vir verbond en kerk het die Metodisme weinig 
oog. Die genademiddels tree op die agtergrond. Alles draai om die 
individuele gelowige en sy persoonlike bekcring en heiliging. Dit is 
nie vreemd dat die Metodisme sy grootste sukses geboek het in die 
Anglo-Saksiese wêreld waarin die gees van die deisme en die rasio-
nalisme die aksentuering van die individu so sterk bevoordeel het nie. 
Die gees van die Metodisme vind veral in Amerika groot ingang. 
Die Amerikaanse Revivalisme moet selfs as die vernaamste geestes-
kind van die Metodisme gesien word. In die negentiende eeu sien ons 
die Metodisme ook werksaam in die Holiness Movement wat in die 
Engelssprekende wêreld ontwikkel. Die Pentekostalisme wat aan 
die begin van die twintigste eeu in Amerika ontstaan, verenig in 
homself 'n groot aantal invloede wat deur die eeue heen in die kerk 
aanwesig was, maar dit ly geen twyfel nie, dat dit hoofsaaklik ge-
bore is uit die huwelik tussen die Revivalisme en die Holiness Move-
ment. 

Daar loop ook 'n lyn vanaf die Metodisme na die opwekkings-
beweging wat ons teen die einde van die agtiende en begin van die 
negentiende eeu in Wes-Europa aantref. Dit begin in Switserland, 
maar slaan ook uit in Frankryk, Nederland en Duitsland. In Neder-
land dra dit 'n eie karakter, waardeur die kenmerkende konsentrasie 
van die Metodisme op die bekering en heiligmaking op die agter-
grond raak. Bekend as die Reveil. word dit hoofsaaklik gedra deur 
'n elite-groep in die Nederlandse samelewing (Bilderdijk, Da Costa, 
Capadose e.a.) wat hulle innige vroomheid verbind met 'n meer 
wetenskaplike bestrvding van die gees van die Verligting. 'n sterk 
kerkbesef (altans by sommige van die leiersfigure) en 'n oog vir die 
roeping om die hele lewe, veral ook die politieke lewe, onder die heer-
skappy van God te bring (veral Groen van Prinsterert. Die Neder-
landse Reveil wil 'n heríewing van die gereformeerde belydenis en die 
gereformeerde vroomheid bevorder. Daarom kan dit ook aansluiting 
vind by groepe in Nederland wat nog steeds gevoed is uit die op-
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vattings van die Nadere Reformasie en die geskrifte van die pietis-
tiese "oude schrijvers" van die agtiende ecu. In Nederland bestaan 
aan die begin van die negentiende eeu talle groepe wat in en naas 
die Hervormde Kerk 'n soort konventikel-vroomheid koester. Die 
Reveil het stimulerend op hierdie groepe ingewerk, sonder om hom 
heeltemal daarmee te vereenselwig. 'n Verbindingskakel was aan-
wesig in die teruggryping op oer-gereformeerde leer-elemente soos 
die uitverkiesing en die vroomheidstipe wat daarme saamhang, soos 
dit veral ook geblyk het uit die gemeenskaplike liefde vir die Dordt-
se Leerreëls. In die Afskeiding van 1834 kom daar 'n duidelike on-
derskeiding tussen die Reveil en die groepe wat meer deur die kon-
ventikel-Christendom gestempel is. Die Reveil staan afwysend teen-
oor die Afskeiding, terwyl die ander groepe feitlik almal daarin 
meegaan. Aan die wieg van die Afskeiding staan dus nie net die ver-
set teen die liberale en rasionalistiese gees van die eeu nie, maar 
ook die bevindelike Christendom met sy konsentrasie op die inner-
like lewe van die wedergeboorte met sy vele gestaltes en sy worste-
ling tussen bekommernis oor eie ellende en triomferende blydskap 
oor die aanraking van die Gees van God. 

Die geskiedenis van die Afgeskeidenes in die negentiende eeu is 
één groot worsteling tussen die gees van egte Reformasie en terug-
keer na die Skrif en die belydenisskrifte aan die een kant, en die 
piëtistiese, spiritualistiese en separatistiese mentaliteit van bepaalde 
elemente in eie geledere. Eers langsamerhand kristalliseer binne die 
kringe van die Christelike Gereformeerde Kerk in (1869) en die Gere-
formeerde Kerken in Nederland (na die vereniging met die Doleren-
des in 1892) die gestalte van die nie-piëtistiese gereformeerde kerk-
tipe uit. Daarteenoor staan egter nog tot op die hede 'n sterk stroming 
van piëtistiese gereformeerdes wat nie alleen in 'n groot aantal splin-
terkerkies en gemeentes sonder kerkverband leef nie, maar ook as 
die sg. "swaar" groeperinge in die Nederlandse Hervormde Kerk 
(die Gereformeerde Bond) en in die (huidige) Christelike Gerefor-
meerde Kerk voortleef. Natuurlik is ook hierdie groepe nie staties 
nie en teologiese invloede werk ook voortdurend op hulle in. Tog 
kan dit as 'n algemene tipering van hulle geld dat hulle 'n baie 
swaar aksent lê op die uitverkiesing, op die noodsaak van bekering 
as bewys van uitverkorenheid, op die kloof tussen bekeerdes en on-
bekeerdes, op die bevinding as uitsluitend persoonlike belewing van 
die omgang met God wat die vrug is van die bekering, op die lyde-
likheid as bewys van die absolute onmag van die mens om enigiets 
aan sy eie redding te doen, op die berusting as aanvaarding van al-
les wat God oor hulle lewe beskik, en - as samevatting van alles -
op die werking van die Heilige Gees wat die uitverkiesing in die 
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hart van die individu uitwerk en die Woord van God subjektief in 
die mens toepas. 

Dikwels tref 'n mens binne hierdie kringe 'n sterk element van 
die mistiek aan. Daar is ook 'n afkeer van 'n genadeverkondiging 
wat aan die gemeente in die algemeen die beloftes van die evangelie 
aanbied, asof 'n mens die evangelie kan aanneem voordat jy eers 
deur die diepte van selfveroordeling en die besef van jou doemwaar-
digheid heengegaan het en (in die moment van die mistieke aan-
raking deur die Gees) die sekerheid van jou uitverkorenheid ont-
vang het. Eers dán kan 'n mens immers met reg die beloftes van die 
evangelie vir hom toeëien. Dikwels is daar 'n neiging tot sieklike 
selfkastyding en tot "nederige hoogmoed". Bowendien lei die self-
ondersoek en voortdurende besig-wees van die mens met sy eie 
sielstoestand tot 'n gerigtheid na binne waarby die medemens dik-
wels uit die oog verloor word. Die vrugte van die geloof soek die 
"swaar gereformeerdes" in eerste instansie in hulle eie binneste. 
Ook hier staan die mens uiteindelik sentraal en draai alles om sy 
vrome ervaring. 

1.3.3. Die Gees van God en die gees van die mens 

In die rasionalistiese teologie van die Verligting is daar vir die leer 

sederLDescarles word die algemene begrip "gees" prysgegee. Waar 
dit nog gebruik word, kry dit die betekenis van die redelike, intel-
lektuele of bewussynsfunksies van die mens. Dit is eers gedurende 
die periode van die Romantiek dat daar weer aandag gegee word 
aan die begrip "gees". Die ontwikkeling loop oor Herder, Goethe. 
Schelling en Hegel - en bereik in Hegel as hoofverteenwoordiger 
van die Duitse Idealisme ook 'n hoogtepunt. 

Wanneer Hegel oor die Gees praat, bedoel hy daarniee die ge-
meenskaplike faktor wat God en mens (maar ook: God en die hele 
bestaande wêreldwerklikheid)jQí_ 'il eenheid maak. God is die ab-
solute Gees en die mens is eindige, relatiewe gees. Dat God die 
absolute Gees is, beteken vir Hegel dat God die eenheid is van 
skeppende krag en logiese sinvolheid. God is die hoogste en suiwer-
ste bewussyn, maar Hy is dit nie in 'n abstrakte sin los van die 
mens nie. Inteendeel: God skep die mens as persoonlikheid en self-
bewussyn, sodat Hy in die menslike gees tot selfbewussyn kan kom. 
Die menslike gees is daarom die selfmanifestasie van die oneindige 
Gees en die oneindige Gees is identies met die menslike gees as die 
gestalte waarin Hy tot homself kom langs die weg van historiese 
ontwikkeling. 
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Hegel het met entoesiasme by die Triniteitsleer as simboliese 
voorstelling van die geskiedenis waarin God tot homself kom, aan-
gesluit. Die Vader is die ewige Idee, die Seun is die historiese 
wêreldwerklikheid waarin die Idee homself van homself onderskei 
en in 'n proses van selfobjektivering van homself vervreem, terwyl 
die Heilige Gees die akte van versoening is waarin die Idee en sy 
historiese selfobjektivering weer tot eenheid met mekaar terugkeer. 
In feite kom dit daarop ncer dat die Heilige Gees niks anders is 
nie, as die menslike gees wat bewus geword het van die ewige Idee, 
sodat die goddelike Gees en die menslike gees verwisselbare groot-
hede is. Dit is die panteïstiese trek in die idealistiese denke. Hegel 
kon God nie dink as 'n wese wat as persoon onderskeie is van die 
skepping en in Homself teenoor die wêreldwerklikheid staan nie. 
Hy en die skepping is één, in die sin dat Hy die grond en die krag 
is vir die bestaan van die skepping. Die eindigtf bewussyn ken God 
slegs vir sover God Homself in die eindige gees ken, sodat die Gees 
van God en die gees van diegene wat God ken, saamval. By Hegel 
kom die ou mistieke opvatting dat God Homself ken in die kennis 
wat die mens van Horn het en Homself liefhet in die liefde waarmee 
die mens Horn liefhet, weer na vore. 

In die negentiende eeu probeer die teologie om teenoor die 
idealistiese denke 'n meer bybelse opvatting van die Heilige Gees te 
stel, sonder dat dit egter suksesvol geskied. Schleiermacher en sy 
opvolgers spreek nie oor die Heilige Gees op grond van wat die 
Bybel van Horn leer nie, maar soek in die Christelike ervaring 'n 
toegangsweg vir die verstaan van die Heilige Gees. Dit beteken dat 
hulle met betrekking tot die verhouding tussen die Gees van God 
en die gees van die mens standpunte inneem wat dikwels nie wesen-
lik verskil van die identiteitsdenke wat ons in die Idealisme aantref 
nie. Schleiermacher self is hiervan 'n sprekende voorbeeld. Aan die 
basis van Hegel se filosofie lê die opvatting van die identiteit van 
syn en bewussyn. Daarom kan Hegel daarvan uitgaan dat die werk-
likheid beantwoord aan die Idee soos dit in die denke van die wys-
geer bestaan. Die innerlike lewe van God in sy proses van selfbewus-
wording stem ooreen met wat die wysgeer daaroor dink, omdat dit 
die absolute Gees self is wat in hom tot bewussyn kom. In hierdie 
opsig is Hegel in alle opsigte getrou aan die subjektivisme van die 
wysbegeerte sedert Descartes. Die mens vind die waarheid in hom-
self. Die teoloog Schleiermacher staan in hierdie selfde tradisie. 
Ook by hom is daar die basiese oortuiging van die identiteit van 
syn en bewussyn. Die verskil tussen hom en Hegel is slegs dat hy 
die omvattende spekulatiewe sisteem van Hegel afwys, dat hy baie 
meer staties dink as Hegel en dat hy die aanrakingspunt tussen 
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die syn cn die mens se bewussyn nie soek in die logiese Idee nie, 
maar in die mens se religieuse gevoel. Die logika is vir die cstetiek 
verwissel, maar die basiese identiteitsdenke bly. 

Ook by Schleiermacher vind die mens die waarheid in homself. 
Daarom is hy die vader van die subjektivisme van die negentiende-
eeuse teologie. Hy vertaal al die tradisionele teologiese begrippe in 
termc van die menslike ervaring. Die hele dogmatiek word niks 
anders nie, as die formulering in woorde van die vroom gemoedstoe-
stande van die mens. Wat die mens in sy eie gemoed ervaar, het sy 
oorsprong in die wcrklikheid waarvan hy 'n deel is en waarmee hy 
in 'n voortdurende wisselwerking verkeer. In sy vroom gemoed 
ervaar hy in werklikheid dan ook God self en sy werkinge. As die 
mens sy eie gemoedservaringe beskryf, dan is dit indirek ook uit-
sprake oor die wereldwerklikheid, en in laaste instansie oor God 
self. Sy bewussyn van God is niks anders nie, as die teenwoordig-
heid van God in hom, want God is die Woher, die Oorsprong van 
sy gevoel van totale afhanklikheid van God. 

Wannccr Schleiermacher binne hierdie kontcks van die Heilige 
Gees praat, is dit begryplik dat die oorgang tussen die mens se 
gees of gemoed en die Gees van God vloeiend word. In werklikheid 
word die Heilige Gees net 'n ander benaming vir die geestelike lewe 
of gevoel van totale afhanklikheid van die mens (of beter: van die 
gemeente) soos dit onder die invloed van Jesus tot stand gekom het. 
Schleiermacher noem die Heilige Gees "der Gemeingeist der Kirche" 
(die gemeenskapsgees van die kerk) en verstaan daaronder die ge-
meenskaplike bewussyn wat alle Christene het van hulle totale af-
hanklikheid van God en vertroue in Jesus, 'n soort onpersoonlike 
band van geestelike verwantskap wat hulle almal saambind. Schleier-
macher bedoel nie om daarmee die Godheid van die Gees te ont-
ken nie, want in sy panteïstiese identiteitsdenke kan die menslike 
gees (of ook die gemeenskapsgees van die gemeente) onmoontlik 
teenoor die Gees van God gestel en afgegrens word. Dit is immers 
die Gees van God wat in die menslike gemeenskapsgees geken 
word en werksaam is. Soos in die Idealisme is die Gees van God 
en die gees van die mens kant en tcenkant van dieselfde medalje. 
Hegel en Schleiermacher raak mekaar in hulle onderliggende ver-
bondenheid aan die mistiek. Dit is egter duidelik dat Schleiermacher 
daarmee die persoon-wees van die Gees van God prysgegee het en 
dat die transendensie van die Gees opgeoffer is aan sy immanensie. 

Dit is geen wonder dat Schleiermacher moeilikheid ondervind het 
met die leer van die drie-eenheid van God nie. Hy neem dit in die 
slotparagrawe van sy geloofsleer in behandeling, omdat dit na sy 
mening nie gesicn kan word as 'n direkte uitspraak oor die Chris-

87 



tclikc bewussyn nie, maar as 'n vcrbinding van 'n aantal sulkc uit-
sprake (Der Chr. Glauhe, par. 170). Die sáák wat volgens Schleier-
macher in die Triniteitsleer tot uitdrukking kom, is dat God werk-
lik in Christus en in die gemeente aanwesig is, altans volgens die 
godsdienstige bewussyn van die Christene. Daaruit is egtcr nie af 
te lei dat God onties in drie Persone bestaan nie, maar hoogstens 
dat God in sy aanwesigheid in die wereld op drieërlei wyse ervaar 
word. So word God deur ons verstaan as die regeerder oor allc 
dinge van wie ons volstrek afhanklik is - en dan is Hy die Vader; 
Hy word aanwesig geag in Jesus die Verlosser - en dan is Hy die 
Seun; Hy word in die Christelike gemeente ervaar as die eenheids-
band met God en met mekaar - en dan is Hy die Heilige Gees. Op 
hierdie wyse neem Schleiermacher maar net die modalistiese opvat-
tings van Sabellius in 'n gewysigde vorm weer op. Die Heilige Gees 
is dus geen afsonderlike Persoon in God nie. Hy is die teenwoordig-
heid van God in die gemeenskapsgees van die kerk. Volgens Schleier-
macher "ontvang" God dus die besonderhede van Vader, Seun en 
Gees eers vanuit sy verhouding tot die wêreld. God is nie in Hom-
self Vader, Seun en Gees nie. maar Hy is dit (of word dit) eers in sy 
betrekking tot die wêreld as Regeerder, Verlosser en die Totstand-
brenger van die gemeente. Schleiermacher kan dus die Triniteits-
leer slegs in die sin van 'n ekonomiese Triniteitsopvatting akkom-
modeer. God word onder drie gestaltes geken in sy betrekking tot 
die wêreld soos dit in die vrome gemoed gereflekteer word, en 
daarom kan Hy drievoudig genoem word. 

Schleiermacher se denke in hierdie opsig het bepalend geword 
vir die teologie van die negentiende eeu, veral natuurlik in Duits-
land, maar vandaar ook in 'n veel wyer kring. Hy het die algemene 
tendens tot subjektivisme wat sowel wysgerig as teologies aan die 
orde van die dag was, geweldig versterk. Nie net Hegel nie, maar 
ook Kant het 'n groot invloed op die teologie van die negentiende 
eeu gehad. Kant was daarvan oortuig dat die mens nooit die wese 
van die dinge kan ken nie - en dus ook nie die wese van God nie -
maar slegs die verskyningsvorms daarvan (en wat God betref: slegs 
wat ons van God as noodsaaklike postulate vanuit ons praktiese 
rede moet poneer). In die teologie van die negentiende eeu, en spesi-
fiek by Ritschl en in sy skool, is daaruit afgelei dat ons God alleen 
kan leer ken uit wat ons van sy werke ervaar. Alle sprake oor 'n 
wesenstriniteit is dus as metafisiese dogmatisme verwerp. God soos 
Hy is het buite die belangstellingsveld van die teologie beland, 
terwyl alle aandag gekonsentreer is op die menslike ervaring van 
God. So word God die groot Onbekende wat skuilgaan agter die 
menslike interpretasie van sy ervaringe met God - of daardie erva-
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ring nou bestaan in die gevoel van totale afhanklikheid, soos by 
Schleiermacher, of in die oortuiging dat God die waarborg is vir 
die vryheid van die mens om moreel te kan lewe en sy eie lewens-
doel van heerskappy oor die natuur te verwesenlik, soos by Ritschl. 
Dit bly alles binne die sfeer van die subjektivisme en die imma-
nentisme. Dit is daarom ook nie vreemd dat Ritschl weinig oor die 
Heilige Gees te sê gehad het nie. Selfs al is dit waar dat hy vanweë 
die struktuur van sy teologie nie noodwendig die wesenstriniteit van 
God of die personaliteit van die Heilige Gees hoef te geloën het 
nie (hy sê slegs dat ons teologies niks daarvan kan sê nie), is dit 
tog duidelik dat hy die teologie van die Heilige Gees nie verder as 
Schleiermacher gebring het nie. 

Die subjektivisme en immanentisme van die negentiende ecu 
stempel ook die wyse waarop oor die regverdiging, die heiliging en 
die wedergeboorte gepraat word. Vir Schleiermacher word 'n mens 
van sy gevoel van skuld verlos as die invloed van Jesus met sy vol-
kome Godsbewussyn deur middel van die gemeenskapsgees van die 
kerk op hom inwerk. Dan ontstaan daar in hom 'n nuwe persoon-
likheid wat Schleiermacher die nuwe mens kan noem. Hierdie pro-
ses self is die wedergeboorte, en as gevolg van die wedergeboorte 
kan die mens nou 'n nuwe lewensgevoel hê, d.w.s. hy ontvang die 
gevoel van Gods guns oor hom, en dit is die regverdiging. Uit die 
nuwe verhouding tot God vloei die oorwinning oor die mens se 
tekortkominge voort, en dit is die heiligmaking. Schleiermacher 
hanteer allerlei tradisionele begrippe, maar nooit in die ortodokse 
sin nie. Alles word binne die konteks van sy teologie verpsigologi-
seer. Van die daad van God in die regverdiging en heiliging van die 
mens kan Schleiermacher eintlik maar net by wyse van implikasie 
en in 'n oneintlike sin praat. In elk geval ken hy nie die Woord in 
sy kreatiewe heilsbetekenis soos die Reformasie daaroor gedink het 
nie. Schleiermacher dink vanuit 'n mistieke direktheid tussen die 
gees van die mens en God. Sy afkoms en beïnvloeding deur die 
Hernnhutterse Piëtisme sal hierin wel ook 'n rol gespeel het. Met 
die eenmaligheid van Gods openbaring in Christus Jesus en die daar-
in voltrokke versoening tussen God en mens kan hy weinig aanvang. 
By die totstandkoming van die heil bly hy dink in die kader van 
psigologiese beïnvloeding van die mens deur historiese magte en 
faktore. 

By Ritschl is dit nie veel beter nie, ondanks sy bestryding van 
Schleiermacher en sy poging om na Luther terug te keer in sy op-
vatting van die regverdiging as die sintetiese oordeel van God oor 
die mens. Beter as Schleiermacher wil hy ook die historiese open-
baring van God in Christus in sy denke verdiskonteer. Die manier 
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waarop hy dit docn, vernietig egter 'n groot deel van sy goeie 
bedoelingc. Omdat Ritschl nie daarvan wil weet dat die toorn van 
God 'n realiteit is nie, kan daar slegs oordragtelik gespreek word 
oor die regverdiging van die goddelose, want in werklikheid is daar 
tog nie so iets as die gerig van God nie. Regverdiging is dus nie 
iets "objektiefs" wat aan en met die mens gebeur deur 'n genade-
daad van God nie. Dit is 'n ander naam daarvoor dat die mens deur 
'n daad van sy wil glo en aanvaar dat God nie toornig oor hom is 
nie, omdat God enkel liefde en barmhartigheid is. Daardeur word 
die mens vrygestel tot 'n lewe van sedelike aktiwiteit in die konink-
ryk van God. Die mens se geloofsaanvaarding van die vergiffenis 
word deur Ritschl gelykgestel aan Gods vergiffenis self, en hy is 
daarvan oortuig dat die mens nooit langs 'n ander weg tot kennis 
en ervaring van hierdie vergiffenis sou kon kom, as alleen deur 
die woorde en werke van Jesus Christus nie. Deur die kerk word 
die boodskap van vergiffenis deur die eeue gedra en telkens weer 
aan nuwe geslagte oorgedra, sodat daar 'n band tussen hulle en 
Christus gelê word. Dit is duidelik dat Ritschl op hierdie wyse veel 
nader kon beweeg aan die begrippe-materiaal van die Reformasie 
as Schleiermacher. Sy teologiese metode en sy uitholling van die 
Godsbegrip het egter daartoe meegewerk dat ook hy nie aan die 
subjektivisme kon ontkom nie. 

Natuurlik was nie alle teoloë in die negentiende eeu onder die 
invloed van Schleiermacher en Ritschl nie, selfs nie eers alle teoloë 
in Duitsland nie. Daar was ook verset teen die identiteitsdenke en 
die immanentisme. 'n Mens dink hier aan die kragtige protes van 
Kierkegaard teen die wysgerige idees van Hegel en sy beklemto-
ning van die gebrokenheid van die mens in sy eksistensiële situasie, 
sy skuld en angs voor God. Dit was 'n totaal ander geluid, maar sou 
eers in die twintigste eeu werklik invloed hê. Daar was egter ook 
die restourasie-teoloë wat wou bly vashou aan die leer van die Or-
todoksie, maar hulle invloed was uiters beperk. Buitendien het hulle, 
net soos die Vermittlungsteoloë, self nie aan die suigkrag van die 
subjektivisme ontkom nie. 'n Teoloog soos Isaak August Dorner 
het, by alle aansluiting aan Schleiermacher, tog ook ingrypende kri-
tiek op Schleiermacher se subjektivisme gelewer. Ook J. T. Beck 
met sy "biblisistiese" teologie was baie meer behouend as die hoof-
stroom van die Duitse teoloë en het op sy eie manier kritiek gelewer 
teen die gang van sake. Tog blyk dit by nader toesien dat sowel 
Dorner as Beck diepgaande beïnvloed is deur die gees van die eeu. 
In hulle mistieke verlossingsleer kom albei van hulle nader aan 
Osiander en sy analitiese regverdigingsleer te staan, as aan Luther 
of Calvyn. Ook hier bly die teologie op die innerlike van die mens 
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konsentreer. Selfs in die konserwatiewe teologie van die negentiende 
eeu gaan die belangstelling meer uit na die Gees as bewerker van 
die mens se innerlike Godsbewussyn en die vorming van religieuse 
persoonlikhede, as na die Gees as getuie van Christus en die verlos-
sing wat in Hom geleë is. 

Op hierdie manier was die teologie nie in staat om bchoorlik 
weerstand te bied teen die modernistiese tendens om die Heilige 
Gees te verstaan as 'n ander benaming vir die mens se eie geeste-
like lewe, of hoogstens as 'n verlengstuk daarvan nie. 

1.3.4. Weerstand teen die Subjektivisme 

Dit is noodsaaklik dat ons ten slotte kortliks aandag moet gee aan 
drie Nederlandse teoloë uit die negentiende eeu wie se bydrae op 
die gebied van die Pneumatologie van groot belang is. Ons bedoel 
H. F. Kohlbrugge, Abraham Kuyper en Herman Bavinck. Aldrie 
van hulle verteenwoordig, elkcen op sy eie wyse, die verset teen die 
modernisme en subjektivisme van hulle tyd. Terwyl Kuyper en 
Bavinck daarby veral aansluit by die teologie van die sewentiende-
ecuse Ortodoksie, gryp Kohlbrugge terug op elemente uit die Re-
formasie van die sestiende eeu, in die besonder op bepaalde mo-
mente uit die teologie van Luther. 

Ter willc van die saaklike orde gee ons eerste aandag aan Kuyper. 
Hoewel hy afkomstig is uit en sy vorming gehad het in die kringc 
van die Etiese teologie, het hy homself steeds skerper daarteen ge-
keer nadat hy as jong prediicant die teologie van die Ortodoksie 
soos dit veral deur die Nadere Reformasie gestempel is, ontdek en 
begin waardeer het. Met Charles Hodge van Princeton in die Ver-
enigde State en Herman Bavinck moet Kuyper geëer word as ver-
nuwer van 'n behoudende reformatoriese teologie wat 'n geweldige 
groot invloed in breë kringe uitgeoefen het. Kuyper was egter veel 
meer as 'n naprater van wat in vroeër tye gedink is. Sy oorspronk-
likheid, groot geleerdheid, kulturele belangstelling en ideaal om in 
Wes-Europa vanuit die Christendom weerstand te bied teen die 
humanisme, maak hom tot een van die grootstes van sy tydgenote. 

Wat die Pneumatologie betref, is Kuyper se aansluiting by die 
ortodokse gereformeerde posisies sonder meer duidelik. Soos die 
Ortodoksie dink ook hy vanuit die uitverkiesing, en hy doen dit op 
'n konsekwente, supralapsariese wyse. Ook is hy uitgesproke in sy 
afwysing van alles wat die sola gratia in die gedrang kan bring. 
Hoewel Kuyper 'n stryd voer teen 'n meganiese opvatting van die 
inspirasie van die Skrif en 'n organiese inspirasietcorie ontwikkel, 
staan die objektiviteit van die Skrif as Woord van God vir hom niks 
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minder vas as vir die Ortodoksie nie. Kuypcr is so slcrk in sy be-
klcmtoning van die objektiviteit van die openbaring en die hcil wat 
voorafgaan aan enige menslike subjektiewe ontvangs daarvan, dat 
hy selfs kan sê dat alle uitverkorenes van ewigheid af om Christus 
ontwil geregverdig is. Daarmee wil hy alle moontlikheid dat aan die 
mens se geloof 'n kreatiewe funksie toegeskryf kan word, by die wor-
tel afsny. Dieselfde motief moet ook gesoek word agter die wysc 
waarop Kuyper die heilsorde behandel. Hy wil verseker dat die heil 
heeltemal 'n gawe van God is waarteenoor die mens slegs in 'n pas-
siewe, ontvangende posisie verkeer. Daarom ontwikkel hy 'n leer 
van die wedergeboorte as die hart van sy teologie om duidelik tc 
maak dat die sondige mens totaal en al verdorwe is en dat dit alleen 
deur 'n wonder van Gods genade is dat die mens herskep word. Die 
wedergeboorte is die effektuering van die uitverkiesing en is 'n on-
middellike daad van die Heilige Gees wat die nuwe Iewenskiem in 
die mens inplant waarin alles opgesluit is wat God in die herskep-
ping aan die mens wil gee. Dit is die heel eerste daad van Gods her-
skeppende werk in die mens en gaan vooraf aan die roeping, ge-
loof, bekering, regverdiging en heiliging, en al wat op die wederge-
boorte volg, kan niks anders wees nie as die bewuswording van 
wat in die wedergeboorte aan die mens geskenk is, en die ontplooi-
ing of uitwerking daarvan in die bewuste en uitwendige lewe van 
die mens. 

Dit is opmerklik dat Kuyper van mening was dat hy op hierdie 
manier die subjektivisme radikaal afgewys het. Ja, hy kritiseer selfs 
vir Calvyn oor sy hantering van die begrip "wedergeboorte" in 'n 
wyer sin en die opvatting dat die wedergeboorte deur die geloof ge-
werk word, omdat hy meen dat dit alles te subjektivisties gesien 
is. Daarteenoor wil hy juis die klem lê op die objektiviteit van 
Gods werk in die mens deur die wedergeboorte radikaal as die on-
middellike daad van die Heilige Gees te verstaan. Met hierdie in-
tensie van Kuyper kan 'n mens alleen maar saamstem. Die pro-
bleem met Kuyper is nou egter dat hy in die manier waarop hy 
daaraan uitvoering gee, op 'n aanvegbare wyse te werk gaan. Dit 
val 'n mens op dat Kuyper soveel klem lê op die onmiddellikheid 
van die werking van die Gees in die mens se hart, dat hy daarby 
selfs die Woord op die agtergrond stel - 'n punt waarin hy van die 
Reformatore afwyk en beweeg in 'n spiritualistiese en selfs doperse 
rigting. Waar Calvyn van mening was dat die Gees by wyse van uit-
sondering sonder die Woord kan werk (byvoorbeeld in die geval 
van suigelinge), is dit vir Kuyper 'n saak van oortuiging dat die in-
planting van die nuwe Iewenskiem of die saad van die wederge-
boorte in die mens niks met die Woord te make het nie. Die Woord 
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moet dan natuurlik daarby kom om die mens bewus te maak, nie 
slegs van wat van ewigheid af deur die verkiesing sy deel is nie, 
maar ook van wat deur die wedergeboortc reeds in horn aanwesig 
is. Op hierdie wyse word daar 'n skeiding tussen Gees en Woord aan-
gebring wat hom wreek in Kuyper se sakramentslcer (o.a in sy leer 
van die veronderstelde wedergeboorte by die doop) en in sy kerk-
begrip (waar, wat die instituut van die kerk betref, Kuyper nie van 
individualisme vry te pleit is nie). Ook hang die agterstelling van 
die Woord by Kuyper saam met 'n sterk intellektualistiese element 
in sy geloofsbegrip. Die geloof is kennisname en sekerheid van die 
waarheid van wat in die ewige verkiesing gebeur het en in die tyd 
bevestig is, maar in die geloof self val daar geen beslissing meer 
nie. Dit is duidelik dat die begrip "Woord van God" by Kuyper 'n 
ander inhoud het as by die Rcformatore waar die viva vox evangelii 
op die voorgrond gestaan het in die dinamiese verbinding van 
Woord en Gees. 

Hierby kom ook nog Kuyper se groot voorliefde vir uitdruk-
kings met 'n substansiële klank, soos bv. die inplanting van die 
nuwe lewenskiem, inwendige genade, ingestorte genade, ingestorte 
hebbelikhede, asook die talle organiese beelde waarmee hy die 
groeiproses van die heiligmaking in die mens beskryf. Hierteen is 
van verskillende kante kritiek teen Kuyper ingebring, omdat ge-
meen is dat Kuyper daarmee 'n soort fisiese genadeleer wil voordra 
wat hom in die omgewing van Rome bring, of ook dat hy daarmee 
aan die wedergebore mens 'n sekere selfstandigheid teenoor die 
Heilige Gees gee. Die idee is dan dat die wedergebore mens sy 
heiligheid in homself het en dus in sy groeiende heiligwording steeds 
minder genade sou nodig hê (vgl. veral die kritiek van Bóhl). Dit 
is seker 'n mistasting om Kuyper van sulke dinge te beskuldig. Self 
verseker hy baie duidelik dat dit hom nie om 'n substansiële genade-
begrip gaan nie en die gedagte dat die mens in sy toename in heilig-
making of op grond van sy wedergeboorte minder van genade af-
hanklik sou wees, verwerp hy uitdruklik. 'n Mens sal moet aanvaar 
dat Kuyper se terme nie op die klank af geïnterpreteer mag word 
nie, maar dat na sy bedoeling gevra moet word. Sy bedoeling is om 
uitdrukking te gee aan die absolute genade-karakter van die weder-
geboorte en die ontplooiing daarvan in bekering en heiligmaking, 
terwyl hy terselfdertyd wil beklemtoon dat die nuwe lewe in die 
mens 'n realiteit is, 'n herskepping van die bedorwe natuur, sodat 
daar tussen 'n wedergeborene en 'n onwedergeborene 'n besliste ver-
skil is. 

Weer eens is Kuyper se bedoeling suiwer, maar die wyse waarop 
hy homself uitdruk, laat ook hier veel te wense oor. Die personele, 
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die verhoudingsaspek van die hcrskepping word verduister deur die 
substansiële terme. Kuyper dink te veel fisies en te min eksisten-
sieel. Daarom kan hy met soveel organiese beelde werk. Daarom 
speel onderskeidinge soos dié tussen essensie en verskyningsvorm, 
wese en natuur, potentia en actus, inwendige en uitwendige mens 
ens. so 'n groot rol in sy teologie. Velema het dit teruggevoer op 
die invloed van die Idealisme op Kuyper. In elk geval leer Kuyper 
dat alles wat bestaan, van ewigheid af in God bestaan wat hulle 
essensie betref, en dat skepping niks anders beteken nie, as dat die 
essensie of Iewensprinsipe van die dinge deur die Heilige Gees uit 
God (of ook uit die ewige Logos as die selfbewussyn van God) ver-
bind word aan die stof wat deur God geskep is as die medium waar-
in die Iewensprinsipe homself moet ontplooi. Op analoë wyse be-
teken die herskepping van die mens dat die nuwe mens wat van 
ewigheid af in Christus bestaan, deur die Gees ingeplant word in die 
sondaar as sy nuwe werklikheid. Hierdie nuwe mens is die nuwe ek 
van die gelowige en is as sodanig volkome heilig en sondeloos. Maar 
die nuwe ek moet homself realiseer in die "materiaal" van die ou 
sondige natuur waarin dit oorgebring is. Daarom is daar nog so-
veel sonde aanwesig by die wedergeborenes. In werklikheid lê hier-
die sonde egter nie meer in die subjek, die ek, van die nuwe mens 
nie, maar in die ou natuur. In sy kern is die wedergebore mens vol-
kome heilig, maar in die omtrek van sy bestaan word die stryd tus-
sen vlees en Gees gevoer. Vir Kuyper val die onderskeiding tussen 
inwendige en uitwendige mens saam met dié tussen kern en omtrek. 
Via hierdie onderskeiding sou dit dus daarop kan neerkom dat die 
wedergebore mens eintlik nie meer verantwoordelikheid kan aan-
vaar vir die sonde wat nog in die ou sondige natuur oorgebly het 
nie. Wat sy kern betref, is die mens in homself regverdig en heilig, 
nie maar net in Christus nie. Omdat Kuyper die herskepping buite 
die Woord om verstaan as 'n inplanting van 'n volkome regverdige 
en heilige nuwe mens uit Christus in die sondaar, kan hy eintlik nie 
meer die reformatoriese "simul justus et peccator" in die voile, 
eksistensiële sin daarvan handhaaf nie. Daar kom by hom 'n kwanti-
tatiewe verdeling tussen die nuwe mens en die ou mens in ons be-
staan. Dit is nie vreemd dat Kuyper op 'n bepaalde moment blyke 
daarvan gee dat hy die regverdiging eintlik ook nie meer as die reg-
verdiging van die goddelose kan opneem nie. Dit gaan by hom om 
die regverdiging van diegene wie se nuwe mens in elk geval op 
grond van die uitverkiesing van ewigheid af in Christus regverdig 
is. So kom hy op 'n eienaardige wyse ook by 'n vorm van 'n anali-
tiese regverdigingsleer uit. 

By Kohlbrugge vind ons dieselfde ywer as by Kuyper om die re-
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formatoriese belydcnis van die sola gratia in alle opsigte ongeskonde 
te bewaar. Skerper, eksistensiëler as wie dan ook in die negentiende 
eeu stel hy die leer van die regverdiging deur die geloof op die 
voorgrond. Vanuit 'n radikale visie op die algehele verdorwenheid 
van die mens en die boodskap van die evangelie dat die heil van 
die sondaar enkel in Christus gelcë is, keer hy homself met oor-
tuiging nie alleen teen die subjektivisme en immanentisme van die 
vrysinnige teologie van sy tyd nie, maar ook teen die bevindelike 
vroomheid van behoudende gereformeerdes soos dit gestalte gevind 
het in die Nadere Reformasie en in sy eie tyd in die kringe rondom 
die Afskeiding en die Reveil. Net soos hulle leef hy met voile oor-
tuiging uit die waarheid van die vrye verkiesing deur God, maar 
anders as hulle wil hy nie na die wedergebore hart van die mens of 
na die vrugte van die bekering kyk om dáár die versekering van eie 
verkiesing te vind nie, maar rig hy alle aandag op die Christus buite 
ons as die enigste grond van geloofsekerheid. Daarby is hy ook 
daarvan oortuig dat daar in die mens self niks te vinde is waarop 
hy enige sekerheid sal kan bou nie, omdat die mens in homself niks 
anders as vlees sal kan ontdek nie. Trouens, ook die mens se vroom-
heid kan 'n gestalte van sy vlees wees. 

Die groot keerpunt in Kohlbrugge se beskouings het gekom toe 
hy sy beroemde preek oor Rom. 7:14 gemaak het: "Maar ek is 
vleeslik, verkoop onder die sonde." Dit bring hom tot die besef dat 
die mens deur-en-deur vlees is en dat daar in homself niks goeds 
woon nie, sodat hy in elk geval nie in staat is om homself te heilig 
nie, en alleen maar op God kan vertrou. Die regverdiging beteken 
immers dat God die sondaar regverdig verklaar net soos hy is. Juis 
as vleeslike sondaar verklaar God hom ook heilig, omdat sy gereg-
tigheid en heiligheid nie in homself geleë is nie, maar in Christus. 
Daarom is die idee van enige inklewende geregtigheid of heiligheid 
in die mens vir Kohlbrugge totaal onaanvaarbaar. Sowel regverdi-
ging as heiliging word deur hom verstaan as objektiewe dade van 
God, as Gods sintetiese oordele oor die mens. Kohlbrugge dink nie 
in substansiële kategorieë nie, maar in relasionele kategorieë. Sonde 
is die verbreking van die verhouding waarin die mens tot God ge-
staan het, en as sodanig het dit beteken dat die mens uitgeval het uit 
die beeld van God waarin hy geskep was. Verlossing is die herstel 
van die verhouding tot God, die terugplaas van die mens in die beeld 
van God. Nog oor die sonde, nog oor die verlossing praat Kohl-
brugge dus in eerste instansie as iets wat in die mens gebeur; dit is 
dinge wat mét die mens gebeur. 

Dit spreek daarom vanself dat hy weinig raad weet met die leer 
van die heilsorde soos dit deur die Ortodoksie ontwikkel is. Net soos 
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die Ortodoksie is hy daarvan oortuig dat die verlossing totaal van 
die werking van die Heilige Gees afhang, maar hy het geen behoefte 
daaraan om met allerlei onderskeidinge te werk ten einde die ver-
lossing as 'n subjektiewe proses in die mens te beskrywe nie. Hy 
gebruik wel die terme, maar op 'n meer argelose wyse. Die term 
wedergeboorte het in elk geval by hom nie meer die engere bete-
kenis van die eerste opwekking uit die dood nie, allermins die be-
tekenis wat dit by Kuyper sou hê, nl. inplanting van die Iewenskiem 
in die mens. Vir hom is wedergeboorte die totale vernuwing van die 
mens in Christus wat eers eskatologies volkome sigbaar sal wees. 
Regverdiging en heiliging word wel deur hom onderskei, maar nie 
geskei nie. Die een is eenvoudig met die ander gegee en albei bly 
voortdurend op mekaar betrokke. Die onderskeiding bestaan vir 
hom daarin, dat die heiliging as daad van die Heilige Gees in die 
mens niks anders is nie, as dat die mens uit die regverdiging lewe. 
Met groot beslistheid keer hy homself teen die nomistiese idee dat 
die regverdiging wel Gods daad is, maar dat die heiliging die werk 
van die mens is wat uit eie krag die wet van God moet onderhou 
uit dankbaarheid oor die verlossing. Net so keer hy hom ook teen 
die gedagte dat daar by die wedergeboorte 'n nuwe lewensbeginsel 
in die mens ingeplant word wat dan deur samewerking tussen die 
mens en die Heilige Gees in 'n proses van toenemende heiligwor-
ding verder ontwikkel moet word. Vir hom bestaan die heil slegs in 
één ding: die inplanting in Christus (insitio in Christum). Dit is 'n 
daad van die Heilige Gees wat deur die Woord werk. Daaraan kan 
die mens uit homself niks doen nie. Al wat hy kan doen, is om dit 
in die geloof te ontvang. In Christus het die mens alles en is hy 
alles. Net so kan ook gesê word: In die geloof het die mens alles 
en is hy alles. 

Die manier waarop Kohlbrugge homself uitgedruk het, het aan-
leiding daartoe gegee dat hy van antinomisme beskuldig is, asof hy 
sou meen dat die wet geen betekenis meer vir die gelowige het nie 
en die gelowige homself ook nie hoef in te span om die wet te 
onderhou nie, omdat hy tog alles in Christus besit. Inderdaad 
spreek Kohlbrugge homself sterk uit teen alle menslike pogings om 
in eie krag die wet te probeer hou. Daardeur kan die mens net nog 
meer in die sonde verstrik raak. In taal wat aan Paulus ontleen is, 
sê Kohlbrugge dat die mens in Christus dood is vir die wet, en hy 
voeg by dat hy dus moet ophou om goeie werke te probeer doen 
en dat hy in die rus moet ingaan wat God vir sy volk berei het. 
Daarmee bedoel Kohlbrugge egter nie om antinomiaans te wees nie. 
Hy sien dit só, dat die wet deur Christus vir die gelowiges vervul is. 
Wanneer hulle in die geloof daaraan vashou, werk die Gees die ge-
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hoorsaamheid aan die wet in hulle lewe uit, nie as hulle eie pres-
tasie nie, maar as 'n gawe van God. 

Dit is daarom ook nie juis dat Kohlbrugge niks sou wou weet 
van 'n verandering wat daar deur die regverdiging in die gelowige 
tot stand kom, of dat daar by hom geen plek vir die heiliging sou 
wees, soos meermale gesê is nie. A1 is dit waar dat hy die idee van 
inklewende geregtigheid en heiligheid afwys, leer hy tog duidelik 
dat die mens deur die geloof in Christus 'n nuwe mens is en dat hy 
daarom onmoontlik kan bly wat hy was. Kohlbrugge kan selfs van 
toename in die heiligmaking praat en ontken dat die heiligmaking 
slegs 'n verandering in die verhouding van die mens tot God is - dit 
bring inderdaad in die mens self ook 'n nuwe hart en 'n nuwe ge-
hoorsaamheid. Dit is egter duidelik dat dit alles vir Kohlbrugge 
slegs in die geloof 'n werklikheid is. Die geloof is vir Kohlbrugge die 
totale inbegrip van wat deur die Heilige Gees in die mens tot stand 
gebring word, en dit is ook die wyse waarop die mens aan die heil 
deel het - aan die heiligheid van Christus nie minder as aan sy ge-
regtigheid nie. Toename in die heiligmaking is dus vir hom 'n toe-
name in die geloof, waardeur die mens steeds meer gaan wandel in 
wat in Christus sy werklikheid is, nl. dat sy ou mens saam met 
Christus gekruisig is en sy nuwe mens met Christus opgewek is. 

Die groot betekenis van Kohlbrugge is dat hy op 'n onmisver-
staanbare wyse protes aangeteken het teen die versubjektivering van 
die heil en teen 'n onderskatting van die erns van die sonde in 'n 
vorm van fariseïstiese vroomheid. Dat hy daarby egter dikwels tot 
eensydige uitsprake gekom het en in reaksie die imperatief van die 
Nuwe Testament laat verdwyn het agter die indikatief van die heil 
in Christus, kan seker nie ontken word nie. Veral in die kringe van 
sy leerlinge het dit gelei tot 'n reaksionêre ontkenning van die werk-
likheid van die heiliging. Die gevaar van 'n valse lydelikheid doem 
dan lewensgroot op. 

Indien ons Kohlbrugge en Kuyper in 'n sekere sin as teenpole kan 
beskou, dan vorm Herman Bavinck 'n middelfiguur tussen hulle. 
Enersyds staan hy baie naby aan Kuyper deurdat ook hy aansluit 
by die Ortodoksie. Ook hy ontwikkel dus die heilsorde op die wyse 
waarop dit altyd in die ortodokse dogmatiek geskied het. Oor die 
wedergeboorte spreek hy liefs ook in die engere sin in aansluiting 
by die Dordtse Leerreëls, omdat dit teenoor die Arminianisme 
handhaaf dat die mens nie uit vrye wil kan glo nie, tensy God deur 
'n skeppingsdaad die mens opwek uit sy geestelike dood. Anders as 
Kuyper hou Bavinck egter vas aan die standpunt van Calvyn dat 
die Gees in die reel deur die Woord werk. Gevolglik plaas hy in die 
heilsorde die roeping voor die wedergeboorte. Die neiging tot spiri-

97 



tualismc wat ons by Kuyper aantref, ontbreck by Bavinck. Daar-
mee is nie gesê dat Bavinck die voile betekenis van die Woord as 
viva vox evangelii so goed na vore bring as die Reformatore nie, 
maar dit ontbreek hom in elk geval aan die spesifieke wysgerige en 
spekulatiewe opvattings wat Kuyper se denke oor die inbring van 
die Iewenskiem in die wedergeboorte gekenmerk het. Net soos 
Kuyper gebruik ook Bavinck die term ingestorte genade om die 
werk van die Heilige Gees in die mens aan te dui, maar by hom 
is dit veel minder tendensieus as by Kuyper, en hy verduidelik dat 
dit daarin alleen gaan om aan te dui dat die veranderinge wat by die 
wedergebore mens sigbaar word, nie uit homself afkomstig is nie, 
maar die vrug is van die Gees self. 

In baie opsigte sluit Bavinck baie digter by die Reformatore en 
die Nuwe Testament aan as wat die geval met Kuyper was. Ons 
vind in sy dogmatiek 'n eienaardige verbinding van skolastieke en 
reformatoriese elemente, terwyl sy direkte teruggrype op die Skrif 
hom daarvan bewaar om 'n egte dogmatiek in die gees van die 
Ortodoksie daar te stel. Dit is daarom ook nie vreemd dat hy op 
meer as een punt aansluit by Kohlbrugge nie. Hoewel hy baie 
sterker as Kohlbrugge kan spreek oor die realiteit van die heiliging 
in die mens en hom daarby uitvoerig op die Skrif beroep, kan hy 
tog ook net soos Kohlbrugge 'n groot aksent daarop lê dat die heili-
ging van die mens, net soos die regverdiging, deur die geloof 'n reali-
teit in hom word. Toename in die heiligmaking kan ook deur hom 
beskryf word as 'n toename in die geloof. Ook hier kan hy Kohl-
brugge weer korrigeer. Kohlbrugge wou op 'n reaksionêre wyse nie 
daaroor praat dat Christus in ons is nie: ons is in Christus, en daar-
in Iê ons ganse heil. Maar Bavinck weet daarvan dat die Skrif praat 
van Christus wat deur die geloof in ons harte woon, of van die 
Heilige Gees wat in ons woon en die liefde van God in ons harte 
uitgestort het. 

Bavinck is beslis minder oorspronklik as Kuyper of Kohlbrugge, 
maar as teoloog is hy meer gebalanseerd. 'n Mens kan dit jammer 
vind dat hy nog in so 'n groot mate by die Ortodoksie aangesluit 
het, maar dan is dit ook goed om daaraan te herinner dat hy op 
beslissende punte die weg van die Ortodoksie verlaat het vir 'n meer 
bybelse standpunt. Een so 'n punt is sy fundering van die sekerheid 
van die geloof. Nie in die mens self nie, maar in Christus alleen 
en in die beloftes van God lê die grond van die sekerheid. Hierin 
keer Bavinck agter die Ortodoksie na Calvyn terug. Die geloof bring 
sy eie sekerheid met hom saam. Daarom is dit ook nie vreemd dat 
Bavinck afwysend staan teenoor die soort vroomheid van die Na-
dere Reformasie en die agtiende-eeuse Piëtisme nie. 
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Met betrekking tot die werk van die Heilige Gees kon Berkouwcr 
dirck by Bavinck aansluit in sy poging om 'n meer eksistensiële en 
bybelse teologie te beoefen. Maar daarmee is ons reeds in die twin-
tigste ecu. 
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NUWE WEE IN DIE PNEUMATOLOGIE 



2.1. Die Heilige Gees en die Drie-enige God 

2.1.1. Die Triniteifsleer in die gedrang 

Die liberate teologie van die negentiende ccu het vcral op vier 
punte van die tradisionele Pneumatologie afgewyk: (i) die godheid 
van die Heilige Gees is nie ontken nie, maar binne die raamwerk 
van 'n panteïstiese identiteitsdenke is die Gees van God en die 
gees van die mens as kant en teenkant van dieselfde werklikheid 
beskou, wat in feite beteken het dat die Gees van God met die gees 
van die Christelike gemeente gelykgeskakel is; (ii) die personele 
karakter van die Heilige Gees kon binne hierdie konteks nie ge-
handhaaf word nie, omdat die Gees eerder verstaan is as 'n bepaal-
de kwaliteit wat aan God en die mense eie is (kreativiteit, bewus-
syn, sinvolle potensialiteit), as dat aan die Gees as 'n persoon ge-
dink is; (iii) die eenheid tussen Christus en die Gees wat in die 
Nuwe Testament geleer word, is of afgeplat om te beteken dat die 
Gees die invloed is wat van Jesus op die gees van die gemeente in-
werk, £>f is omgedui om te beteken dat die verhouding tussen Chris-
tus en die Gees net 'n verbesondering is van die algemene verhou-
ding van die Gees tot alle mense; en (iv) die leer van die drie-een-
heid van God is óf heeltemal prysgegee, óf wysgerig gei'nterpreteer 
in die sin van die Hegeliaanse dialektiek van die Gees, óf in die 
vorm van 'n modalistiese voorstelling van die ekonomiese Trini-
teitsleer verstaan as uitdrukking van die meersydigheid van die 
menslike ervaring van God (Schleiermacher). 

In die twintigste eeu word daar enersyds fel teen hierdie voor-
stelling van sake gereageer, veral deur Karl Barth en sy geesgenote, 
maar andersyds is daar ook 'n sterk stroming in die teologie waarin 
in hierdie opsig by die negentiende eeu aangesluit word, 'n Mens 
dink hier dadelik aan 'n teoloog soos Tillich wat sterk aanleun teen 
die Idealisme. Die begrip "gees" speel 'n groot rol in sy teologie. 
Ook hy dink vanuit die eenheid tussen Gods Gees en die gees van 
die mens. Die goddelike Gees is in alle lewe teenwoordig as die 
immanensie van God in die wêreldwerklikheid, maar Tillich be-
klemtoon in 'n besondere sin die wedersydse inwoning van die Gees 
van God en die gees van die mens in mekaar. Die goddelike Gees 
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dra en beweeg die menslike gees, en die menslike gees is gegrond 
in die goddelike Gees. Die goddelike Gees kan selfs die dieptedimen-
sie van die menslike gees genoera word, die oneindige grond van 
die bestaan daarvan. A1 wil Tillich nie die Gees van God en die 
menslike gees identiek verklaar nie, is die Gees van God die bron 
van krag en betekenis waaruit die menslike gees leef en waardeur 
dit by geleentheid verhef kan word tot 'n ongekende ervaring van 
eenheid met homself, juis wanneer dit deur die goddelike Gees uit 
homself uitgedryf word om "buite homself te staan" (ekstase). By 
sulke geleenthede is die menslike gees in die greep van die godde-
like Gees en word dit oopgestel vir inspirasie en vervulling met lief-
de en geloof in 'n ervaring van self-transendering. Sulke ervarings 
met die goddelike Gees is nie beperk tot die Christendom nie. Dit 
kom oral voor waar daar geestelike gemeenskappe ("spiritual com-
munities") van mense is (bv. by mistici, godsdienstige groepe soos 
Islam, humaniste en selfs Marxiste). A1 is die Gees van Christus die 
norm wat by sulke ervarings aangelê moet word, is die goddelike 
Gees allermins aan Christus gebonde. Tillich praat van die "latente 
kerk" wat oral aanwesig is waar die Gees mense dryf. 

Wat hier opval, is dat die goddelike Gees vir Tillich nie 'n per-
soon is nie, maar die krag van die Onvoorwaardelike wat in sigself 
ook die grond van personaliteit omsluit wat in die menslike gees 
uitdrukking vind. Die goddelike Gees en die menslike gees word wel 
onderskei, maar behoort tot dieselfde werklikheid. Binne hierdie 
pan-en-tei'stiese konsepsie van Tillich is daar geen ruimte vir die 
tradisionele spreke oor God of die Drie-eenheid nie. Tillich vind 
die leer van die Drie-eenheid verwarrend, maar hy wil erken dat 
daarin 'n waarheidselement vervat is, vir sover dit 'n antwoord pro-
beer gee op die meersydigheid van die menslike nood. 

Ook Pannenberg beweeg binne die dinkkader van die pan-en-
teisme. Dit is wel waar dat Pannenberg uitvoerig beredeneer dat die 
Heilige Gees 'n persoon is, omdat die Gees deur die gelowige ver-
staan word as 'n Subjek wat beheer oor hom het en buite homself 
geleë is. Dit is egter 'n vraag of hy daarmee meer bedoel as dat die 
gelowige in sy ervaring met die Gees weet dat hy met God self te 
make het, wat vir sy bewussyn nie anders as in personele terme be-
skryf kan word nie. Vir Pannenberg is die Gees die lewenskrag en 
die lewensbeginsel in alles wat lewe, en daarom ook in 'n besondere 
sin die kreatiewe lewensbeginsel in die opstanding van Jesus uit die 
dood. Daarom is Hy ook die krag van die opstanding uit die dood 
waaraan alle gelowiges nou reeds deel het. Pannenberg gebruik *n 
ander terminologie as Tillich en hy dink in meer as een opsig binne 
'n ander raamwerk, maar ten diepste is hulle tog verwant in hulle 
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gemeenskaplike aanvaarding van die idealistiese voorveronderstel-
lings. Eintlik is hy nog net meer radikaal as Tillich in sy opvatting 
van die eenheid tussen die goddelike en die menslike gees. Hy kri-
tiseer Tillich omdat hy te sterk tussen die Gees van God en die 
menslike gees onderskei en dus daartoe kom om te sê dat die mens-
like gees net in momente van ekstase aan die Gees van God sou 
deelhê, asof laasgenoemde 'n afsonderlike dimensie naas die mens-
like gees sou wees. Die menslike gees het altyd deel aan die godde-
like Gees as die krag waaruit dit lewe. Pannenberg sluit dan ook 
aan by Teilhard de Chardin wat die Gees verstaan as die energie 
agter die evolusionêre proses wat heenreik na die punt Omega, hoe-
wel hy ook op tegniese punte teen Teilhard kritiek lewer. In elk 
geval wys Pannenberg met groot klem die gedagte af dat die Gees 
van God slegs soteriologies verstaan moet word of dat die Gees 
in 'n besondere sin met die mens se intellek of verstaansvermoë in 
verband gebring moet word. Die basiese funksie van die Gees is 
die genesing en versterking van die kragte van die natuurlike lewe 
wat in alle opsigte van God afhanklik is en vir Horn oopstaan. Die 
soteriologiese taak van die Gees is om mense bewus te maak van 
die lewe van die Gees en hulle só in 'n ryker mate daaraan te laat 
deelneem. In die kerk word die kreatiewe kragte van die menslike 
gees genees en verhoog deur die kennis van die lewe en lot van 
Jesus Christus. 

Ook wat die leer van die Drie-eenheid betref, beweeg Pannenberg 
binne hierdie raamwerk. Sy verwantskap met Hegel kom duidelik 
na vore in sy standpunt dat Gods bestaan ten nouste betrokke is in 
die geskiedenis van die skepping. Pannenberg kan selfs sê dat, hoe-
wel God nie in 'n strikte sin afhanklik is van die wêreld nie, Hy tog 
in vryheid Homself in die geskiedenis van die wêreld wil verwerk-
lik, met name in die inkarnasie en in die werksaamheid van die 
Heilige Gees. Dit beteken dat Pannenberg tendeer in die rigting van 
'n ekonomiese Triniteitsleer. By hom word dit egter op 'n eienaardige 
manier opgeneem, omdat hy uitgaan van die stelling dat die waar-
heid altyd eers "aan die einde" geken kan word, waarby dan blyk 
dat wat aan die einde sigbaar word, altyd al was soos dit dan ge-
ken word. So sal God eers by die opstanding van die dode werklik 
geken word soos Hy is, maar dan sal dit blyk dat Hy ewiglik só is 
as wat Hy by die opstanding van die dode kenbaar word. In die lig 
hiervan kan ook gesê word dat ons God wel in die geskiedenis as 
die Drie-enige leer ken (deur Jesus Christus en die werking van die 
Gees), maar wanneer die voile realiteit daarvan aan die einde sig-
baar sal wees, sal dit ook duidelik wees dat dit tog tot die ewigheid 
van God behoort het om só te wees. Op hierdie wyse doen Pannen-
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berg wel moeite om die tradisioncle terme in verband met die leer 
van die Drie-ecnhcid te behou, maar binne sy wysgerige raamwerk 
kry alles 'n nuwe inhoud. 

Die mees uitgesproke voorstanders van 'n pan-en-teïstiese inter-
pretasie van die Christelike geloof vind ons in die sg. proses-teologie. 
Die grondidee van die proses-denke is dat alles in 'n voortdurende 
proses van wording verkeer. God word verstaan as die wêreld-siel, 
die bewussyn van die universum, in sy verhouding tot die wêrcld 
min of meer vergelykbaar met die menslike siel of gees tot sy lig-
gaam. As sodanig is God self 'n organisme binne die sfecr van 
ruimte en tyd, betrokke in die proses van groei wat die gevolg is 
van sy verbondenheid met die wêreldwerklikheid waarin Hy deur 
wat gebeur, voortdurend nuwe ervarings opdoen. Omdat God ver-
staan word as die bewussyn van alles wat gebeur, en die mens met 
sy bewyssyn deel het aan die bewussyn van God waarin dit self 'n 
gebeurtenis is, is die mens in staat, nie alleen om die wêreld te ken 
soos dit is nie, maar om ook God in en agter die wêreld te ken 
sonder enige besondere openbaring. Die wêreld, en in die besonder 
die mens, neem dus in 'n sekere sin in die proses-denke die plek in 
wat die Seun met betrekking tot die Vader in die tradisionele Chris-
telike leer inneem. Deur sy wesensverwantskap aan God word die 
mens vergoddelik en het hy geen behoefte aan openbaring van buite 
nie. Hy is Gods openbaring en kan uit homself deelhê aan die be-
wussyn van God. Terselfdertyd kan ook gesê word dat die mens se 
gees die plek inneem van die Gees van God in die tradisionele Chris-
telike leer, omdat die mens deur sy gees direk aandeel het aan die 
kennis van God. 

Vir die personaliteit van die Gees en ook vir die tradisionele Tri-
niteitsleer is hier geen ruimte meer nie. Die hele wêreldgeskiedenis 
word verstaan as 'n proses van inkarnasie en die Heilige Gees word 
gei'nterpreteer as Gods immanensie in die hele wêreld. Vir die Trini-
teitsleer kan hoogstens begrip opgebring word as 'n poging om uit-
drukking te gee aan die werklikheid van Gods betrokkenheid by 
die menslike geskiedenis en die universum. Tog word dit daarmee 
heeltemal omgedui en dikwels ook bestry. In die plek daarvan sou 
liewer gepraat kon word van 'n bipolariteit in God, d.w.s. dat God 
enersyds primordiaal in Homself God is en andersyds met die wêreld 
in verband staan. Die "transendensie" en "immansensie" van God 
hoef nie uitdrukking te vind in die konsep van 'n triniteit in God 
nie, maar kan beter verstaan word as daarvan uitgegaan word dat 
God die één persoonlike God is wat op die allerinnigste wyse by 
die wêreld betrokke is. Eintlik is dit dan ook aanneemliker vir pro-
ses-teoloë om te praat van die inkarnasie van die Gees as van dié 
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van die Seun. Jesus word verstaan as die één mens in wie die ware 
immanensie van die Gees sy fokuspunt kry. Die proses-teologie staan 
deurgaans 'n Gees-Christologie voor, waarby die goddelike natuur 
van Christus geïnterpreteer word as die teenwoordigheid van die 
Gees in Horn. By geleentheid het proses-teoloë ook al die mening 
uitgespreek dat die Christendom nou in 'n na-Christelike stadium 
gekom het, omdat die klem vandag nie meer daarop val dat die 
Christendom 'n verlossingsgodsdiens is nie, maar daarop dat die 
Christendom 'n godsdiens van kreativiteit is (Maynard Kaufman). 

Ook buite die kring van die proses-teologie hoor ons oor die 
Gees spreek op 'n wyse wat sterk herinner aan die 19de eeu. So 
verstaan Ixtmpe die term "Gees" as aanduiding van God wat Hom-
self aan die mens meedeel in 'n voortdurende geskiedenis van in-
karnasie in die menslike gees. Die idee van die inkarnasie van die 
Tweede Persoon van die goddelike Drie-eenheid vind hy onnodig. 
Hoogstens kan van Jesus gesê word dat Hy die argetipe is en selfs 
die bron van die nuwe lewc van die Gees van God in die gees van die 
mens. Die Gees self is ook geen afsonderlike "hupostasis" in God 
nie, maar eenvoudig 'n aanduiding van die immanensie van God self 
in die menslike gees. 

Minder wysgerig, maar tog vcrwant aan wat ons hier gchoor het, 
sê ook llendrikus Berkhof dat die Heilige Gees nie verstaan moet 
word as 'n afsonderlike "persoon" in God nie, maar eenvoudig as 'n 
aanduiding van God self in sy handelende teenwoordigheid. Die 
Gees is in die Skrif volgens Berkhof nie 'n outonome Wese naas God 
die Vader en Christus nie, maar 'n predikaat by God en Christus om 
die feit en wyse van hulle werksaamheid in die wêreld te beskrywe. 

Daarom wil Berkhof die aanduiding van die Heilige Gees as 
"persoon" liewer laat val. Dit gaan volgens hom in die bcnaminge 
van Vader, Seun en Gees nie om drie persone in die moderne sin van 
die woord nie ('n opvatting wat noodwendig tot triteïsme moet lei) 
en ook nie om drie hupostaseis of selfstandighede binne die één 
wese van God nie, maar om die één beweging van die één God in 
skepping en herskepping wat nie anders as met hierdie drie name tot 
uitdrukking gebring kan word nie. God is slegs één persoon, maar 
Hy ontmoet ons in die Seun en in die Gees van die Seun. Daarmee 
wil Berkhof nie sê dat die Gees onpersoonlik is nie, in elk geval nie 'n 
onpersoonlike krag nie, want die Gees is tog God self wat ons as die 
persoonlike God ontmoet. Die Gees is egter geen persoon náás die 
Vader nie. Hoogstens kan 'n mens sê dat die Gees persoon is in sy 
verhouding tot ons, maar nie in sy verhouding tot God nie. 

Berkhof leun in sy uiteensettings swaar aan teen H. Wheeler 
Robinson wat reeds in 1928 in sy bekende werk, The Christian 
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Experience of the Holy Spirit, dieselfde weg opgegaan het. Sy ge-
dagtes is egter ook verwant aan dié van H. P. van Duscn (in sy bock: 
Spirit, Son and Father, 1958) en dié van Ingo Hermann (Kyrios und 
Pneuma, 1961). By al drie gaan dit daarom dat die Gees eenvoudig 
verstaan word as 'n ander benaming vir God self of vir die wese van 
God. Met Hermann wys Berkhof nie allcen die personele karakter 
van die Gees af nie, maar praat hy ook van 'n dinamiese identiteit 
of 'n ervaringsidentiteit van Christus en die Gees. Dit lei hom tot 
die gevolgtrekking dat dit veel bybelser is om die tradisionele Logos-
Christologie te vervang met 'n Pneuma-Christologie, wat daarop 
neerkom dat dit die teenwoordigheid van die Gees in en deur Chris-
tus is wat Hom tot die Seun van God maak. Net so lei dit hom ook 
tot die konklusie dat die Gees as die Gees van Christus verstaan 
moet word as die handelende mag van die verheerlikte Christus. Al 
wil Berkhof nie in alle opsigte praat van 'n identiteit van die ver-
heerlikte Christus en die Gees nie, is dit tog duidelik dat hy, net soos 
hy die Gees nie as 'n persoon "naas" die Vader wil sien nie, ook nie 
die Gees as persoon naas Christus wil sien nie. 

Dit beteken egter dat Berkhof, soos trouens ook reeds Wheeler 
Robinson, die Triniteitslecr moet laat val. Soos hy dit self formuleer, 
kan hy die Triniteitsleer nie meer sien as 'n beskrywing van die 
"struktuur van God" nie, maar eerder as 'n beskrywing van die 
struktuur van die verbond. Die drie name Vader, Seun en Gees is 'n 
samevattende beskrywing van die verbondsgebeure wat tussen God 
en die mense voltrek word, en waarin die Seun en die Gees beslis-
send betrokke is. 'n Mens sou eintlik geneig wees om te sê dat Berk-
hof se opvatting van die Triniteit neerkom op 'n dubbele aksie van 
die Gees van God in Christus en in die gelowiges. Maar daarmee 
het hy gekies vir 'n modalistiese Triniteitsopvatting, soos dit ook 
duidelik blyk uit sy simpatie vir Marcellus van Ankura. 

Daar is opvallende ooreenkomste tussen die standpunt van Berk-
hof en dié van J. D. G. Dunn. Ook hy kies vir 'n Pneuma-Christologie 
en sê dat Jesus Christus se godheid niks anders was nie, as 'n funksie 
van die Heilige Gees. Wat die verheerlikte Christus betref, gaan ook 
hy uit van die feit dat die gelowiges Christus en die Gees as 'n 
eenheid ervaar. Dit bring mee dat die Gees wat in Homself on-
persoonlik is en vóór die inkarnasie nouliks van die Logos onderskei 
kan word, deur Jesus persoonlikheid ontvang. Die Gees kom tot 
ons deur die tregter van die verheerlikte Christus en word gestempel 
deur die persoonlikheid van Jesus. Ook Dunn het daarom groot 
probleme met die tradisionele Triniteitsleer, al spreek hy homself 
as Nieu-Testamentikus minder volledig daaroor uit as Berkhof. 
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2.1.2. Die Triniteitsleer op die voorgrond 

In sy reaksie teen die teologie van die negentiende eeu het Karl Barth 
'n radikale ander weg bewandel. Teenoor die Idealismc en die identi-
teitsdenke in al sy vorme beklemtoon hy baie sterk die kwalitatiewe 
onderskeid tussen God en mens. God is Gód, en dit is dwaasheid 
om te dink dat ons oor God kan praat deur maar net in 'n hoër 
stemtoon oor die mens en sy ervaringe te praat. God is nie vanself-
sprekend aanwesig in ons religieuse bewussyn, geestelike diepte of 
morele instelling nie, want Hy transendeer dit alles en staan selfs 
teenoor dit alles. God kan allcen werklik ontmoet word wanneer 
Hy as die Gans Andere, die Ewige en Oneindige, ons as skepsels in 
ons eindigheid en tydelikheid tegemoet tree, sonder om in dié ont-
moeting op te hou om te wees wat Hy in Homself is. Kennis van 
God kan alleen tot stand kom wanneer God self sy Woord "direk 
van bo" tot die mens spreek en die mens in staat stel om dit te hoor. 
Selfs dan bly die Woord egter onvervreembaar Gods Woord wat 
nie opgesluit kan word in menslike woorde of gedagtes nie, maar 
telkens opnuut weer deur God gespreek moet word. Daar is geen 
kontinui'teit tussen God en mens (soos dit in die Rooms-Katolieke 
begrip van die synsanalogie of analogia enlis veronderstel word) 
waardeur die mens buite die aktuele openbaring van God om tot 
kennis van God kan kom nie. Slegs wanneer en waar dit God behaag. 
word die Woord van God wat in Jesus Christus die tyd en geskiedenis 
aangeraak het, opnuut weer hoorbaar vir mense in die "ewige 
moment" van Gods vrymagtige spreke. Hoewel Barth in sy eerste 
periode baie sterk beklemtoon het dat hierdie Woord van God die 
Woord van Gods oordeel oor die mens met sy trots, selftevreden-
heid, moraliteit en religieusiteit is, was dit tog ook van die begin af 
duidelik dat dit terselfdertyd ook die Woord van Gods genade is. In 
die oomblik van ontmoeting met hierdie Woord word in die mens die 
geloof as antwoord opgeroep, waardeur die mens homself werp op 
die beloftes van God. 

Die posisie wat Barth inneem, is dat geloof nie 'n algemeen-
menslike moontlikheid is soos wat dit in die negentiende eeu voor-
gestel is nie, maar 'n wonder en daad van God wat deur die open-
baring van God tot stand kom. Daarom moet alle teologie homself 
besig hou met die openbaring van God, nie met die mens se subjek-
tiewe toestande en ervaringe nie. Dié openbaring van God is Christus 
Jesus, en ons ontvang kennis daarvan deur die Heilige Gees. As 
Barth in 1927 sy sg. "Prolegomena" publiseer, waarin hy die weg 
probeer verken wat deur 'n outentieke teologie van die Woord gevolg 
moet word, dan spel hy veral uit dat teologie moet begin met die feit 
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dat God Homself in Christus geopenbaar het en met die werklikheid 
dat daardie openbaring ontvang word deur die gcloof wat gewerk 
word deur die Heilige Gees. In die selfbekendmaking van God aan 
die mens lê daar dus drie momente opgesluit: God maak Homself 
bekend as die Here; Hy doen dit in Jesus Christus, en Hy maak 
Homself aan die mens bekend deur die Heilige Gees. Hierdie drie 
momente hang saam met die feit dat God drie-enig is: as die Vader 
openbaar Hy Homself; Hy doen dit in Jesus Christus, sy Seun; en 
Hy maak Homself aan die mense bekend deurdat die Heilige Gees as 
die "subjektiewe werklikheid en moontlikheid" van die openbaring 
van God die mens Iaat deel in die kennis van Gods selfopenbaring. 
God kan alleen deur God geken word. Ook in die mens se kennis 
van God het ons met 'n daad van God self te make. Barth wil dus 
oor die openbaring van God nie anders as in trinitariese terme spreek 
nie. Dit beteken dat die Triniteitsleer vir Barth nie alleen op die 
voorgrond te staan kom nie, maar selfs as die kortbegrip van die 
hele dogmatiek beskou kan word. Anders as by Schleiermacher, 
wat die Triniteitsleer as 'n aanhangsel van die geloofsleer heel aan 
die einde plaas, stel Barth dit in sy dogmatiek voorop. Die God van 
die Bybel is die drie-enige God, omdat Hy die lewende God is wat 
Homself openbaar. 

Deur só sy uitgangspunt in die Triniteitsleer te neem, het Barth 
uit die staanspoor ruimte gemaak vir die Godheid van die Heilige 
Gees en vir die eie taak van die Gees in Gods ontmoeting met die 
mens. Een van Barth se groot punte van kritiek teen die Rooms-
Katolisisme en die neo-Protestantisme, maar later ook teen die 
eksistensialisticse teologie, is juis dat hulle die Heilige Gees nie tot 
sy reg laat kom nie. Daarom moet hulle op 'n onregmatige wyse 'n 
kontinuïteit tussen God en die mens konstrueer wat as basis vir die 
gemeenskap tussen God en mens kan dien, terwyl dit tog volgens 
die Skrif die Heilige Gees is wat hierdie gemeenskap tot stand bring. 
In Barth se eie teologie word daar in die loop van sy ontwikkeling 
steeds meer oor die Heilige Gees gespreek. Waar daar in sy eerste 
periode meermale gevrees is dat hy binne sy teologiese opset weinig 
ruimte het vir die Heilige Gees en sy werk; en waar daar selfs later 
gesê is dat Barth vanweë sy Christologiese konsentrasie nie vol-
doende ruimte aan die Gees kan bied nie, blyk dit tog dat hy binne 
sy teologiese denke wél veel aandag aan die Gees wou gee. Dit is 
egter waar dat hy dit binne sy dinkraamwerk net op 'n bepaalde 
wyse kon doen, en wel op sodanige wyse dat die Heilige Gees op 
die allerinnigste wyse aan Christus verbonde gedink word. 

Die mees kenmerkende karakteristiek van Barth se teologiese 
denke is die Christosentrisme daarvan. In die Kirchliche Dogmatik 
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werk hy onder telkens wisselende gesigspunte sy grondstelling uit 
dat Jesus Christus die aktualisering en realisering in tyd en geskie-
denis is van die ewige besluit van God om die God van die mense en 
God-met-die-mense te wees. Barth werk met 'n dinamiese Godsbc-
grip, in teenstelling tot die statiese Godsbegrip van die skolastieke 
denke. Hy verstaan die syn van God nie as 'n rustende syn nie, maar 
as syn-in-die-daad, of ook: as syn in voortdurende wording, syn as 
'n voortdurende gebeure. Dit is wat Barth onder die "Geschichtlich-
keit" van God verstaan, die geskiedmatigheid van sy syn. In terme 
wat aan die eksistensie-filosofie herinner, kan Barth Gods syn voor-
stel as sy eie vrywillige beslissing. In die gebeurtenis van Gods self-
bestemming in vryheid verwerklik Hy Homself as persoon. As die 
lewende God dcurleef God 'n geskiedenis, die geskiedenis van sy 
vryheid. In louter liefde het God Homself egter daartoe bestem en 
daarvoor gekies om die God van die mense te wees. Gods vrywillige 
oerbeslissing (Gnadenwahl) is sy besluit om die mens in Christus 
Jesus genadig te wees. Met die beslissing, wat aan die begin staan 
van al Gods werke na buite, het God Homself op 'n onherroeplike 
wyse in Christus met die mens geïdentifiseer, sodat God nooit meer 
sonder die mens kan wees nie, en die mens nooit meer sonder God 
nie. In Christus is God en mens onties sáám in 'n onverbreeklike 
eenheid. Omdat die mens met wie God Homself só identifiseer, die 
sondige mens is, beteken hierdie keuse van God om die God van 
die mense te wees dat God vir Homself die dood kies (wat die loon 
van die sonde is) en vir die mens die lewe. So staan die kruis van 
Christus as die selfprysgawe van God aan die dood reeds ingeteken 
in die ewige beslissing van God oor Homself en oor die mens. Dit 
is die prys van die sonde en die oordeel oor die duisternis. Hierdie 
oordeel en dood beteken egter terselfdertyd vir die mens die lewe 
en die lig: in Christus Jesus word die mens uit die dood opgewek 
en verhoog as Gods gehoorsame bondgenoot. In Christus is die vol-
kome oorwinning oor sonde en dood 'n voldonge feit. Omdat die 
hele mensheid in Christus ingesluit is, is die heil wat in Christus 
aanwesig is, die heil van die hele mensheid en die hele wêreld. Hoe-
wel dit nog verborge is en eers eskatologies volkome tot openbaring 
sal kom, is die triomf van Gods genade in Christus Jesus reeds 'n 
voldonge feit, 'n ewige werklikheid, wat deur niks en niemand meer 
gefrustreer of ongedaan gemaak kan word nie. 

Dit is hierdie ewige werklikheid wat deur die Heilige Gees tot 
kennis van die mensheid gebring word. Die Heilige Gees is volgens 
Barth God self in sy geopenbaar-wees aan die mens, God self soos 
Hy Homself en die heil in Christus laat ken deur die mens. Barth 
kan die hele heilsgeskiedenis verstaan as die openbaring van God. 
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Die vlccswording van die Woord en die uitstorting van die Gees is 
in werklikheid twee momente in die openbaring na buite in die tyd 
van wat God in sy ewigc oerbeslissing reeds oor Homself en die 
mens beslis het. As die openbaar-wees van wat die ewige Woord 
van God in Christus is, is die Gees sonder meer die Gees van 
Christus. Die Gees ontsluit die mens vir die kennis van God. Hy 
maak wat in Christus die werklikheid van die mens is, subjektief 
tot sy dcel. Buite die Heilige Gees om is daar gecn kennis van God 
moontlik nie. Deur die Heilige Gees is daar egter geen ander kennis 
van God as die kennis van God in Christus nie. Die Gees het immers 
geen ander taak nie, as om wat ewig reeds onties in Christus 'n 
werklikheid is, noëties en applikatief in die mens se bewussyn en 
eksistensie oor te bring. Dit bcteken dat Barth die Heilige Gees in 
die nouste moontlike eenheid met Christus sien. Hoewel Barth nie 
die uitdrukking gebruik dat Christus en die Heilige Gees met me-
kaar identies is, soos ons dit tcvorc van Ingo Hermann e.a. gchoor 
het nie, is dit tog ook duidelik dat Barth tussen Christus en die Gees 
slegs onderskei as twee momente in die één aksie van Gods sclf-
openbaring. Daarby is dit onmiskenbaar dat Barth, vanuit sy Chris-
tosentrisme, aan Christus deurgaans 'n sekere prioriteit bo die Gees 
verleen. Alles in sy dogmatiek sentreer rondom Christus. Daarom is 
die Heilige Gees in Barth se formuleringe ook die Mag van die 
verheerlikte Christus waardeur Hy subjektief aan die mens meedeel 
wat objektief in Homself 'n werklikheid is. Op Christus se teen-
woordigheid in die hede val alle aksent. Ongetwyfeld sluit Barth 
hierin aan by J. C. Blumhardt wat sy pastoraat beoefen het in die 
oortuiging dat die lewende Christus self teenwoordig en werksaam 
is in sy Gees, sodat in 'n sekere sin gcsê kan word dat die Gees 
niemand anders is nie, as die opgestane en magtige Here Jesus 
Christus self. In elk geval is die verheerlikte Jesus vir Barth die sub-
jek van die Gees en die Gees is vir hom die tweede modus van 
Christus se parousie. 

Hierdie volledige eenheid tussen Christus en die Gees hang uiter-
aard ook saam met Barth se opvatting van die Triniteit. Hoewel 
Barth die vertrekpunt van sy Triniteitsleer neem in die openbaring 
van God in Christus en deur die Gees, d.w.s. in die ekonomiese 
Triniteit, is hy tog baie uitgesproke daaroor dat God ewig in Hom-
self is soos Hy Hom in die tyd openbaar. God is van ewigheid 
af die Drie-enige. Agter die ekonomiese Triniteit staan die Wesens-
triniteit. As dit nie so was nie, sou God vir die ontplooing van sy 
wese as Vader, Seun en Gees afhanklik gewees het van die geskie-
denis (soos Hegel wou) of sou die drie-eenheid van God op 'n 
modalisticse wyse verstaan moes word as die manier waarop ons 
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God ken, terwyl Hy in sy eic wesc tog nic so is nic (die rigting waar-
in Schleiermacher beweeg het). Nogtans, al staan Barth ook so sterk 
op die feit dat God in Homself van ewigheid af drie-enig is en dat 
Vader, Seun en Gees die drie onderskeie synswyses van God is, wil 
hy tog ook absoluut geen onduidelikheid daaroor laat dat Vader, 
Seun en Gees één is nie. Die blote feit dat hy (origens in aansluiting 
by Augustinus en Calvyn) probleme het met die persoons-begrip in 
die Triniteitsleer en dus liewer van drie "synswyses" van God wil 
praat, net soos hy ook sê dat God Homself driemaal herhaal in 
sy synswyses as Vader, Seun en Gees, wys daarop hoeveel daar vir 
hom geleë is aan die éénheid van God. Die begrip "persoon" sou 
Barth van toepassing wil maak op die drie-enige God eerder as op 
die drie synswyses van God afsonderlik. Die drie synswyses word 
deur hom omskryf as drie momente in die één akte van Gods open-
baring wat vir Barth saamval met die wese van God. 

Dit is geen wonder dat Barth meermale daarvan beskuldig is dat 
hy "modalisties" in sy opvatting van die Drie-eenheid is nie. Die 
motief agter dié beskuldiging is die oortuiging dat Barth nie duide-
lik genoeg die selfstandigheid van die drie goddelike Persone na 
vore bring nie. Hierdie kritiek kom hoofsaaklik van die kant van 
diegene wat meer neig in die rigting van 'n gemeenskapsopvatting 
van die drie-eenheid van God, waarby dan sterk klem gelê word 
daarop dat daar in God werklik drie onderskeie en selfstandige 
Persone is wat die één Wese van God konstitueer. Hulle is van 
mening dat Barth, net soos Karl Rahner, te veel dink vanuit die 
eenheid van God en dan agterna die drie-heid van Gods openbaring 
met sy eenheid in ooreenstemming probeer bring - 'n wyse van be-
nadering wat tiperend is van die Westerse teologie sedert Augus-
tinus. Uit vrees vir tri-te'isme word so te dig in die buurt van die 
modalisme beweeg. Daarteenoor sou hulle veel eerder vanuit die 
drie-heid van Gods openbaring wou vertrek en vra hoe hierdie drie 
Persone één in wese kan wees, en wel op sodanige wyse dat die ge-
vaar van tritei'sme vermy kan word. Dit is duidelik dat hierdie soort 
denke veral die aksent wil laat val op die Openbaringstriniteit en 
mitsdien op die feit van Gods ingaan in en betrokkenheid by die 
geskiedenis, sonder om te wil ontken dat daar ook so iets as 'n 
Wesenstriniteit is. Afgesien van 'n aantal teoloë uit die Anglo-Sak-
siese wêreld en iemand soos Thielicke wat hierdie soort opvattings 
na vore bring sonder dat hulle blyke gee van veel wysgerige be-
invloeding daarby, dink 'n mens hier veral aan Jiirgen Moltmann, 
by wie die invloed van Hegel baie duidelik is, en aan Rooms-
Katolieke teoloë soos Heribert Miihlen, Juan Luis Segundo, Joseph 
Bracken e.a., waarvan sommige openlik aansluiting soek by die 
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Amerikaanse proses-denke. In die "gcmeenskapsbenadering" van 
die Triniteit word eerder by die Oosterse as by die Wcsterse tradisie 
aangesluit. Die hoofaksent val nie op die numerieke eenheid van 
God nie, niaar op die eenheid van liefde en gemeenskap wat daar 
tussen die drie goddelike Persone bestaan, vergelykbaar met die 
eenheid van doel, liefde en gemeenskap tussen 'n man en 'n vrou, 
ondanks hulle twee-heid. Veral Heribert Miihlen maak veel van die 
eenheid van gemeenskap tussen die drie goddelike Persone en sê 
dan dat die Heilige Gees eintlik die Godheid van God is, die god-
delike eenswesenheid in persoon, die één Persoon wat bestaan in 
die twee Persone van die Vader en die Seun (en hy gebruik daarby 
die beeld van 'n kind wat ook die eenheid-in-persoon van die vader 
en moeder is wat hom gemeenskaplik verwek). 

Die beskuldiging dat Barth modalisties dink, is egter nie so mak-
lik waar te maak nie. Die begrip "modalisme" kan verskillende be-
tekenisnuanses hê. Barth is geen modalis in die sin waarin Schleier-
macher dit was met sy opvatting dat die mens vanuit sy ervaring 
met God die gedagte van 'n drie-eenheid op God projekteer nie. 
Daarvoor beklcmtoon hy die Wesenstriniteit te sterk. As met die 
beskuldiging bedoel word dat Barth nie die personele selfstandig-
heid van Vader, Seun en Gees naas mekaar handhaaf nie, dan is 
dit 'n vraag of die kritiek nie eintlik die hele Westerse tradisie sedert 
Augustinus tref nie. A1 gebruik Barth meer dinamiese terme om 
die onderskeid tussen Vader, Seun en Gees tot uitdrukking te bring 
as wat tradisioneel gebruiklik was, bedoel hy klaarblyklik nie om 
die verskille te ignoreer nie. 'n Mens sal in elk geval nie uit die 
manier waarop Barth oor die Heilige Gees praat, tot die gevolg-
trekking kan kom dat hy dit met Berkhof eens sou wees dat die 
Heilige Gees so ongeveer net 'n ander naam is vir God in sy hande-
lende teenwoordigheid of vir die verheerlikte Christus nie. Die 
Heilige Gees is vir Barth sonder enige twyfel 'n derde synswyse van 
God wat onderskeie is van sy synswyses as Vader en as Seun. Dit is 
waar dat Barth nie van die Heilige Gees as 'n afsonderlike "indivi-
duele persoonlikheid" naas die Vader en die Seun wil praat nie en 
dat hy in elk geval nie ruimte het vir die gemeenskapsvoorstelling 
van die Drie-eenheid nie. Daarin staan hy egter in die Westerse 
tradisie. 

'n Mens kry soms die indruk dat die beskuldiging van modalisme 
aan die adres van Barth meer bedoel is as kritiek teen wat aan-
gevoel word as 'n bepaalde statiese element in Barth se Godsbegrip, 
ondanks sy groot klem op die "Geschichtlichkeit" van God. So hou 
Moltmann dit veral teen Barth dat die Triniteit by Barth sou neer-
kom op 'n "gelote sirkel in die hemel", terwyl hyself daaroor sou 
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wou dink as 'n gebeurtcnis op die aarde. Daarmee kies hy vir 'n 
voorstelling van die Drie-eenheid wat ruimte bied vir die betrok-
kenheid van God in die geskiedenis in die sin dat God by wyse van 
spreke eers in die geskiedenis en wat daarin met Homself gebeur, 
as die Drie-enige gekonstitueer word. Dit is in elk geval sy posisie 
in Der gekreuzigte Gott. Hoewel hy in sy latere werke van hierdie 
ekstreme formuleringe terugkom, is die tendens van sy denke tog 
duidelik: hy wil die Triniteitsleer hanteer as die hermeneutiese in-
strument vir die verstaan van die bybelse boodskap van Gods in-
gaan in die menslike lydingsgeskiedenis. Hy wil radikaler dinamics 
dink as Barth en sluit daarom nouer by Hegel aan as Barth. Alhoe-
wel hy dus in sy latere werke, soos in Kirche in der Kraft des Geis-
tes, erken dat daar agter die ekonomiese Trinitcit ook 'n Wesens-
triniteit staan (anders sou ons nie weet of ons in die kruis en in die 
werk van die Gees werklik met God sélf te make het nie), wil hy 
tog baie sterk daaraan vashou dat God nie in Homself 'n afgeslote 
en perfekte wese is wat in geen opsig "oop" is vir ontwikkeling en 
beïnvloeding deur die geskiedenis nie. Die Triniteit van die ver-
heerliking sal anders wees as die Triniteit van die oorsprong. God 
neem in die gang van sy geskiedenis met die wêreld die skepping in 
sy heerlikheid op deur die sending van die Seun en die Gees, sodat 
die einde veel meer sal wees as die begin. Dit blyk dat Moltmann 
op hierdie wyse beweeg in die rigting van die pan-en-teïstiese op-
vattings wat ons ook by die Proses-teologie vind. Sy aanvaarding 
van 'n gemeenskapsopvatting in verband met die eenheid van die 
trinitariese God is diensbaar aan die eskatologiese verwagting dat 
in die Seun en die Gees die hele geskape werklikheid uiteindelik 
bevry sal wees en opgeneem sal wees in die eenheid van God. 

Dergelike gedagtes vind 'n mens ook by Jungel, wat veel minder 
krities teenoor Barth is a Moltmann en Pannenberg, maar tog ook 
veel verder as Barth gaan in sy aansluiting by Hegel. Waar Barth 
in sy Triniteitsleer vanuit die openbaringsbegrip gedink het en dus 
die ekonomiese Triniteit verstaan het as die bekendmaking van wat 
tevore ewig in God bestaan het (waarby daar dus tog die statiese 
element van die ewig-gelykblywende wese van God aanwesig is), 
dink Jungel vanuit die liefde as die wese van God. In die proses 
van Gods selfprysgawe in die liefde is daar egter 'n groei en toename 
in die liefde opgeslote, en presies dit gebeur in die omgang van God 
met mens en wêreld in die ontplooiing van die ekonomiese Triniteit 
wanneer God ingaan in die geskiedenis. So is Gods wese self be-
trokke in 'n proses van verandering en verryking. Daar is onge-
twyfeld groot verskille tussen Jungel en Moltmann as teoloë, net soos 
daar ook groot verskille tussen hulle en Pannenberg en Berkhof is. 
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Dit is egter of daar 'n verbindende faktor is wat meebring dat hulle 
almal, ondanks verskille in aksente en standpunte, in dieselfde rig-
ting neig. Dit is die groot aksent op die betrokkenheid van God in 
die geskiedenis en die betekenis wat dit nie net vir mens en wêreld 
het nie, maar ook vir God self. Dit bring mee dat daar gesoek word 
na 'n voorstelling van die Triniteit wat ruimte maak vir Gods in-
gaan in die geskiedenis en vir alles wat daarmee ook vir Homself 
saamhang. Êrens is Barth die oorsprong van dié beweging in die 
denke, want sy klem op die Geschichtlichkeit van God is waarskyn-
lik die inspirerende faktor agtcr hierdie ontwikkeling. Die beskul-
diging van modalisme wat soms aan sy adres gerig word, is dan slegs 
bedoel om te sê dat selfs Barth se begrip van die Geschichtlichkeit 
van God nog te veel statiese elemente bevat het. 

2.1.3. Relatiewe selfstandigheid van die Heilige Gees? 
Die vraag of Barth daarin slaag om aan die Heilige Gees 'n eie 
karakter en taak binne die drie-eenheid van God te gee, word toe-
gespits in die kwessie van die verhouding tussen die Heilige Gees en 
Christus. Vanuit sy Christologiese konsentrasie laat Barth die werk 
van die Gees opgaan in die noëtiese en applikatiewe verwerkliking 
van die heil wat in Christus aanwesig is. In die vroeër dele van die 
Kirchliche Dogmatik kry 'n mens die indruk dat die Gees daarby 
bloot 'n bemiddelende funksie verrig met die oog op die verwekking 
van die geloof waardeur die openbaring in Christus erken en aan-
vaar word. In die later dele word dit egter duidelik dat Barth on-
der die openbaring wat in Christus plaasvind, niks minder verstaan 
nie, as die totale verwerkliking van die heil in die ganse mensheid 
en die ganse skepping. Dit bring mee dat hy die Heilige Gees ver-
staan en skilder as die teenwoordigheid en werksaamheid van Jesus 
Christus self, in 'n sekere sin die verlengde arm van Christus of 
Christus self in die krag van sy opstanding, wat die openbaring van 
die triomf van Gods genade in die ganse wêreldwerklikheid voltrek 
(KD. IV/2, 360 e.v.). Die Heilige Gees is vir Barth die mag van die 
verheerlikte Christus wat die voile betekenis van die versoening effek-
tueer. Daar bestaan vir hom 'n duidelike analogie tussen die werk 
wat die Heilige Gees aan die menslike natuur van Christus verrig, 
cn die werk wat Hy in die ganse mensheid verrig. Volgens Barth is 
die Heilige Gees die band wat die mensheid en die Godheid van 
Christus aan mekaar verbind. Omdat die mensheid van Christus 
niks anders is as die vlees, die ou mensheid nie, moet die Heilige 
Gees die mensheid van Christus reinig en suiwer en gehoorsaam 
maak sodat sy mensheid die voile heerlikheid van God kan weer-
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spieël. Presies dieselfde taak verrig die Heilige Gees nou ook in die 
res van die mensheid. Daar is niks wat die Gees aan die mensheid 
van Christus gedoen het, wat Hy nie ook aan die res van die mens-
like geslag sal doen nie, sodat die hele mensheid uiteindelik die 
beeld van die Seun sal vertoon. Wat die Gees gedoen het toe Hy in 
die maagdelike geboorte die menslike natuur van Jesus met die ewige 
Woord van God verenig het, doen Hy op 'n analoë wyse wanneer 
Hy die totaliteit van die menslike geslag aanneem in eenheid met 
die Seun van God. So word die inkarnasie 'n prototipe van die ge-
loof. Die mensheid as sodanig ontvang deur genade deel aan die 
eenheid met God wat Christus as die Seun van nature besit (vgl. 
Rosato: Karl Barth'sTheology of the Holy Spirit, 151 e. v.). 

Die kritiese vraag wat egter van verskillende kante gestel word, 
is of Barth daarmee nie die Gees heeltemal laat opgaan in sy be-
trokkenheid op Christus nie. Het die Gees dan nog 'n eie funksie 
en betekenis in onderskeiding van Christus, of is Hy heeltemal "on-
dergeskik" aan Christus en slegs vanuit Christus definieerbaar? 
Weliswaar sê Barth dat wat die Gees in die vereniging van die God-
heid en mensheid van Christus doen, én wat Hy dan op analoë wyse 
in die vereniging van die hele mensheid met God in Christus doen, 
dieselfde is wat Hy as band van die liefde tussen die Vader en die 
Seun in die immanente Triniteit doen. Daarmee omskryf hy dus die 
funksie van die Gees in breër terme as enkel vanuit Christus. Dit 
neem egter nie weg nie, dat ook din die aandag heeltemal op Chris-
tus gerig bly, omdat die vernaamste wat Barth van God kan sê, is 
dat Hy die menslike God is wie se oer-beslissing dit was om die God 
van die mense te wees. Dit is geen wonder dat die verwyt van "Chris-
tomonisme" telkens weer in verband met Barth na vore gekom het 
nie. En die verwyt van Christomonisme sien dan ook op die feit dat 
die Gees geen eie inhoud naas Christus het nie. 

Dit is bekend dat die spiritualistiese groepe deur die eeue, vanaf 
Montanus tot by die moderne Pinksterbeweging, altyd weer probeer 
om die eie betekenis van die Gees náás Christus te aksentueer. Vir 
hulle is die Gees nie net die instrument van Christus of die mag 
waardeur Hy in die wêreld werksaam is nie, maar 'n eie Persoon 
wat 'n eie inisiatief besit en iets toevoeg aan wat in Christus gebeur 
het deur dit verder te voer en groter werke te doen as wat Christus 
gedoen het (Joh. 14:12). Die uitstorting van die Gees word as 'n nuwe 
heilsfeit náás die kruis en opstanding van Christus verstaan wat 'n 
nuwe era inlui. Die Gees is 'n eie werklikheid in God met wie 'n eie 
verhouding en gemeenskap moontlik is, weliswaar alleen op grond 
van Christus se heilswerk en dus deur Christus bemiddeld, maar tog 
iets méér as net maar die verhouding tot Christus. Ook in die Oos-
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terse teologie word aan die Heilige Gees 'n eie betekenis naas Chris-
tus toegeken. In verband met die diskussie rondom die jilioque be-
skuldig die Oosterse teologie telkens weer die Weste daarvan dat dit 
die Gees te eksklusief aan die Seun bind en te min maak van die 
eie speelruimte van die Gees, wat net soos Christus sy oorsprong in 
die Vader het en dus by wyse van spreke 'n twcede arm van die 
Vader is waarmee Hy die wêreld na Hom toe trek, en nie (soos 
Barth sou sê) net die arm van Christus is nie. Die Rooms-Katolieke 
teoloog Rosato verwoord hierdie kritiek teen Barth deur te sê dat 
sy teologie te eksklusief gestempel word deur die jilioque en nie ge-
noegsaam deur die a patre nie, waardeur die Pneumatologie by Barth 
'n funksie van die Christologie word en geen eie betekenis besit nie 
(a.w., 300). 

Dit is merkwaardig dat die skerpste teenspraak teen Barth op 
hierdie punt afkomstig is van die gereformeerde teoloog A. A. van 
Ruler. As jong teoloog is Van Ruler diepgaande deur Barth beïn-
vloed en daar kan in sy teologie ook 'n eerste Christologiese fase 
onderskei word. Langsamerhand keer hy homself egter steeds kon-
sekwenter teen Barth se "Christomonisme", en dit raak in die be-
sonder ook die wyse waarop Barth Christus en die Heilige Gees op 
mekaar betrek. Van Ruler wil daarvoor sorg dat aan die eie bete-
kenis en "relatiewe selfstandigheid" van die Heilige Gees naas en 
teenoor Christus ten voile reg gedoen word. Daarom wil hy die 
Gees nie maar net as die Gees van Christus verstaan nie, maar as 
die Gees van die Vader en die Seun. Wanneer die Nuwe Testament 
die Heilige Gees die Gees van Christus noem, meen hy, is dit nie 
om die Gees met Christus te vereenselwig, soos Barth dit doen nie, 
maar (eintlik juis andersom) omdat dit die Gees is wat die Messias 
"poneer" en van Hom maak wat Hy is. Berkhof onderskei tussen 
twee maniere waarop die verhouding tussen Christus en die Gees 
in die Nuwe Testament voorgestel word: enersyds (veral in die sinop-
tiese Evangelies) word die Gees voorgestel "als hebbende een god-
delijke prioriteit boven Jezus, en Jezus als de drager van de Geest"; 
andersyds (veral by Paulus en Johannes) word Christus voorgestel 
as die Een wat die Gees stuur en oor die Gees "beskik". Volgens 
Berkhof is die eerste gesigspunt (Jesus as draer van die Gees) veral 
verwaarloos deur die kerk en die tradisionele teologie, terwyl dit 
juis weer deur die adopsiane, die vrysinnige Protestante (en ons kan 
toevoeg: die spiritualisme) op die voorgrond gestel is (vgl. De Leer 
van de Heilige Geest, 17 e.v.). As ons hierdie kader van die dubbele 
gesigspunt van die verhouding tussen Christus en die Gees hanteer, 
sal ons moet sê dat Barth veral die tweede gesigspunt op die voor-
grond stel: vir hom is die Gees die verlengde arm van Christus en 
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beskik Christus heeltemal oor die Gees. Van Ruler, daarenteen, wil 
aandag vra vir die eerste gesigspunt, dat dit die Gees is wat die Mes-
sias "poneer" en tot sy dienswerk bekragtig. Dit bcteken dat Van 
Ruler (soos trouens ook Berkhof, al is daar groot verskille tussen 
hulle) aan die Gees 'n sekere "goddelike prioriteit" bokant die Mes-
sias toeken. 

Die jilioque word wel nie deur Van Ruler bestry nie, maar dit 
word as van minder belang beskou. Hy neig daartoe om die Gees 
meer direk met die Vader as met Christus in verband te bring en 
formuleer dit graag só dat die Gees as Gods eskatologiese gawe van-
uit die einde uitgestort is, primer met die Ryk van God in verband 
staan en dat sy verhouding tot Christus eintlik oor sy verhouding 
tot die Ryk van God loop: Christus is die Messias deur wie die 
Ryk kom, en dáárom het die Gees met Hom te make. Van Ruler 
sê dan ook dat die werk van die Gees omvattender is as die werk 
van Christus, want die werk van die versoening deur Christus is net 
eenmalig, terwyl die werk van die Gees die eeue omspan en aan die 
Ryk van die Messias sy uitbreiding gee. Weliswaar sê hy dat die 
Gees, net soos die Messias, as 'n "intermezzo" beskou moet word, 
'n noodsaaklike tussenspel ter wille van die sonde, en dat sowel die 
Seun as die Gees eenmaal weer in God self sal terugkeer wanneer 
die Ryk aan die Vader oorgegee word (1 Kor. 15:24). Dit is egter 
duidelik dat hy aan die Gees 'n breër werk toeken as aan Christus, 
omdat dit die Gees is wat die vernuwingswerk van die Messias in die 
menslike lewe indryf en só die eskaton voorberei waarin God en sy 
skepping sonder enige bemiddeling teenoor mekaar sal staan. Daar-
op loop alles vir Van Ruler uiteindelik uit, want dit is God se eska-
tologiese doel. Dit gaan vir God om die mens, nie om die Messias 
of om die Gees nie. Christus is nie die sin van die geskiedenis (soos 
Berkhof meen nie), maar die mens is die sin van die geskiedenis. 
Van Ruler kan toegespits formuleer dat alles in die Bybel wel om 
Christus draai, maar dat dit ten diepste nie om Christus gaan nie. 
Dit gaan vir God uiteindelik om die Ryk, om die wêreld, om die 
skepping. In dié verband speel die Gees 'n rol wat nie slegs vanuit 
die rol van die Messias omskryf kan word nie. Dit het 'n eie beteke-
nis wat ten voile geëer moet word, want uiteindelik is dit die Gees 
wat skepping en voleinding aan mekaar verbind en só God alles en 
in almal laat wees. 

In hierdie verband moet ook Van Ruler se opvatting oor die ver-
skil tussen die Christologiese en pneumatologiese struktuur in die 
teologiese denke genoem word. Alles wat Christus doen, meen hy, 
skakel die mens se aktiviteit uit. Daarteenoor kan die mens alleen 
passief staan en dit ontvang. Dit geld bv. van Christus se plaas-
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vervangcndc lyding cn die versoening wat Hy tussen God en mens 
bewerk het. Christus se werk dra ook die karakter van finalitcit. 
Daarin is eens en vir altyd oor die mens beslis en met hom gehandel. 
Wanneer dit egter gaan om die pncumatologiese aspekte van die 
heil, word die mens weer ten voile ingeskakel, met sy voile verant-
woordelikheid. In Christus word die mens slcgs betrek in die vorm 
van 'n onpersoonlike menslike natuur (die anhupostasie). In die 
Pneumatologie word die mens as persoon egter ingeskakel. Dan moet 
daar sclfs, meen Van Ruler, sprake wees van 'n "tconome resiprosi-
teit" tussen God en mens, en hy waag dit om te sê dat 'n mens hicr 
selfs van "cen honderd-procentig synergisme" kan praat, omdat die 
mens ten voile met die Gees van God moet saamwerk in die toe-
eiening van die heil. Hieruit sou dan ook verklaar kan word waarom 
die werk van die Gees in die mens altyd 'n gcbrekkige karakter dra 
en 'n torso bly in tecnstelling tot die finaliteit van Christus se werk, 
omdat die mens in sy weerbarstigheid en vleeslike aard daarby in-
geskakel is (Structuurverschillen, Theol. Werk I, 175 e.v.). Die bc-
doeling van hierdie gewaagde uitdrukkings van Van Ruler is nie om 
sinergisme in die ou bekendc betekenis wat die woord in die soterio-
logie het, te beplcit nie, maar om uitdrukking te gee aan die eie aard 
en karakter van die werk van die Gees in onderskeiding van dié van 
Christus. 

Van Ruler het geen probleem om die immanente Triniteit te aan-
vaar nie, maar hy het nie veel daaroor te sê nie. Wat hom meer 
interesseer, is wat hy die "spreiding" in die Triniteit noem. Daarmee 
bedoel hy dat die Vader, die Seun en die Gees elkeen 'n verskillcnde 
werk het. Die gevolg is dat hy die verskeidenheid van die drie 
Persone meer beklemtoon as hulle eenheid. Daarmee beweeg hy in 
die rigting van die Oosterse tradisie, soos daar in sy denke trouens 
ook op ander punte aanrakingsvlakke met die Griekse denke oor 
die Gees is. As kritiek teen Van Ruler is ingebring dat hy in reaksie 
teen Barth se Christomonisme oorhel na 'n Patrosentrismc of selfs 
'n Patromonisme, omdat die Ryk so sentraal in sy denke staan, en 
aangesien die Ryk die Ryk van die Vader is (altans eskatologies), 
hou dit in dat die Vader deurgaans sentraal in sy teologie is. Andere 
het weer die vraag gestel of hy nie deur open vir spiritualisme en 
mistiek wanneer hy soveel klem op die selfstandigheid van die 
Gees naas en selfs teenoor Christus lê nie. Dié vraag is nie heeltemal 
uit die lug gegryp as 'n mens dink aan Van Ruler se liefde vir die 
Nadere Reformasie en die mistieke trek in die vroomheid van dié 
beweging nie. In sy laaste jare het Van Ruler egter steeds meer 
krities geword teenoor sowel die mistiek as die revolusionêre ten-
dense in die teologie, wat na sy mening saamhang met 'n "doperse" 
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klimaat wat in die teologie die oorhand begin kry het. Dit is of Van 
Ruler toe teruggeskrik het van bcpaalde moontlikhedc wat by wyse 
van implikasie opgesluit kon lê in die rigting waarin sy eie gedagtes 
oor die selfstandigheid van die Gees beweeg het. Tot 'n volledige 
afronding het sy gedagtes egter nooit gekom nie. 

Dat Van Ruler oor 'n sekere "spreiding" in die Triniteit praat 
en meen dat sowel die Messias as die Gees eenmaal weer in God 
self sal tcrugkeer, hang saam met 'n poging van sy kant om die 
aksent op die ekonomiese Triniteit te laat val in teenstelling tot 'n 
sodanige aksent op die Wesenstriniteit dat die diversiteit van die 
werk van die Vader, die Seun en die Gees nie na bchore in sig kom 
nie. Die tendens sien ons in die nuwere teologie meermale na vore 
kom. Berkouwer het daarop gewys dat, lank voordat Karl Rahner 
sy beroemde uitspraak gemaak het dat die ekonomiese Triniteit die 
Wesenstriniteit is, O. Noordmans reeds in ander woorde ongeveer 
dieselfde gesê het. Ook die bedoeling van Noordmans is om vanuit 
die ekonomiese Triniteit te dink en só eerder die verskeidenheid in 
die werke van God na buite (skepping, verlossing en herskepping) 
as die eenheid daarvan op die voorgrond te stel. Dit lei daartoe dat 
ook hy die eie-aard van die werk van die Gees in onderskeiding van 
die werk van Christus sterker aksentueer as Barth. 

Noordmans is minder as Van Ruler geneig om die Pneoumatolo-
gie teenoor die Christologie te verselfstandig. Hy handhaaf ook die 
filioque duideliker as Van Ruler. Tog wil hy aan die Gees 'n sekere 
"speelruimte" gee wat meebring dat sy Pneumatologie nie soos dié 
van Barth tot 'n funksie van die Christologie word nie. Die mees 
opvallende aspek van sy Pneoumatologie en die punt waarop hy die 
verste van Barth af te staan kom, is die wyse waarop hy in sy ouder-
domswerk, Gestulte en Geest, die Heilige Gees as die vertolker van 
Christus verstaan. Volgens hom is dit tiperend van die Gees dat 
Hy in die geskiedenis gestaltes oprig wat deur Hom as instrumente 
in diens van die heil gebruik word, maar dat Hy telkens die gestaltes 
weer afbreek wanneer hulle nie meer geskik is vir hulle diens nie. 
So was dit met die koningskap in Israel, maar so is dit ook met die 
Messias self, met die apostolaat en met alle gestaltes van die Nuwe 
Verbond. 

Die Gees neem wel uit wat aan Christus behoort en deel dit mee 
aan die kerk deur die eeue, maar dit gebeur altyd volgens die patroon 
dat gestaltes wat eenmaal opgerig en gebruik is, in die vertalings- en 
vertolkingswerk van die Gees afgebreek en omgebou word, sodat 
die kontinuïteit tussen Christus en die gestaltes wat ná Hom in die 
geskiedenis opgerig word, nie vir elkeen duidelik sal wees nie, slegs 
vir die geestelike mens. Die Gees doen - in kontinuïteit met Christus 
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- werklik nuwe dinge in die geskiedenis. So laat die Gees bv. die 
apostolaat van die Twaalf agter en roep Paulus as instrument van 
die Gees om die brug te slaan na die heidene. Die vier Evangelies 
word "verplaas" deur die briewe van Paulus ens. So verbuig en 
vervoeg die Gees die openbaring van God in Christus deur die eeue 
heen in telkens nuwe gestaltes. So kom daar 'n speelruimte vir die 
Gees teenoor Christus, en hoewel dit Noordmans se bedoeling is dat 
die nuwe gestaltes altyd weer gemeet kan word aan die maatstaf van 
die aardse en verheerlikte Christus, is dit tog duidelik dat daar in 
sy Pneumatologie ruimte kom vir 'n visie op die vryheid van die 
Gees wat hom besonder interessant maak vir teoloë wat die werk 
van die Gees veral graag verstaan as die bewerking van die geskie-
denis van bevryding. Dit sou moontlik wees om Moltmann en 
Noordmans op 'n bepaalde manier aan mekaar te verbind via die 
idee dat die Gees die toekomsskeppcnde, lewendmakende Gees is 
wat die geskiedenis met 'n revolusionêre élan vervul. 

Daar is seker geen enkele Christelike teoloog wat nie sal bely 
dat die Heilige Gees die Gees van Christus is nie. Dit is egter wel 
duidelik dat daar verskille bestaan oor die wyse waarop dit verstaan 
moet word. In die verskillende pogings om 'n "relatiewe selfstandig-
heid" van die Gees teenoor Christus te verdedig, gaan dit nie om 
die ontkenning van die band tussen Christus en die Gees nie, maar 
om die begeerte om aan die werk van die Gees breër dimensies 
te gee as enkel die bemiddeling tussen Christus en die gelowiges. 
Die vraag bly egter of daar tot nou toe 'n weg gevind is om dit 
tot uitdrukking te bring, sonder om in een of ander vorm van spiri-
tualisme te verval wat die binding tussen Christus en die Gees ver-
swak. 

2.1.4. Riglyne 
Wanneer ons in die lig van die Skrif die koers van ons eie denke in 
verband met die onderhawige diskussie moet bepaal, dan is daar 
enkele dinge wat vir ons van deurslaggéwende betekenis is: 

(i) Die Heilige Gees word in die Skrif deurgaans met God self in 
verband gebring, sodat gesê kan word dat die Heilige Gees God self 
is in sy openbarende, selfmededelende en handelende teenwoordig-
heid. In die Ou Testament word aan die Gees van God op talle 
plekke skeppende krag toegeskryf, sowel as die verlening van allerlei 
buitengewone gawes en kragte aan mense, die inspirasie van die 
profete en die geestelike vernuwing van die volk van God. Daarby 
is dit deurgaans duidelik dat wat só aan die Gees van God toege-
skryf word, wesenlik van God self gesê word. Soms kan die term 
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"Gees van God" inderdaad slaan op die "innerlike" van God (Jes. 
40:13; Jes. 30:1), of op die onvernietigbare mag van God in ondcr-
skeiding van die swakheid van die geskape vlees (Jes. 31:3), of ook 
op die teenwoordigheid van God waarvan geen mens kan wegvlug 
nie (Ps. 139:7-10). In bepaalde gevalle word dit dan ook duidelik 
dat die Gees net eenvoudig 'n parallelle uitdrukking is vir die " E k " 
van God (Jes. 63:10 e.v.; Ps. 51:13; Hag. 2:4- 5). Die Gees behoort 
aan God soos sy hand, sy woord, sy stem aan Horn behoort. Dit is 
nie "iets" naas God wat van Homself losgedink kan word nie, maar 
God self in sy aktiewe teenwoordigheid. 

Hierdie gelykstelling van die Gees met God self vind ons ook in 
die Nuwe Testament. Daar is uiteraard allerlei verskille tussen die 
Ou en die Nuwe Testament in hulle uitsprake oor die Gees. Die 
Nuwe Testament veronderstel in meer as een opsig die ontwikkelinge 
rondom die voorstelling van die Gees soos dit in die tussen-testa-
mentêre periode plaasgevind het. Daaronder val onder meer die 
sterker neiging tot hipostasering van die Gees en 'n duideliker onder-
skeiding tussen die Gees van God en die goeie en slegte geskape 
geeste. Ten opsigte van die feit dat ons in die Gees werklik met 
God sélf te make het, is daar egter geen verskil nie. In die mede-
delinge aangaande die ontvangenis van Christus (Matt. 1:20; Luk. 
1:35), die doop van Jesus (Matt. 3:13-17), die vervulling van 
Jesus met die Heilige Gees (Luk. 2:40; 4 :1 , 14, 18; 11:20; Hand. 
10:37-38 ens.) en die uitstorting van die Gees (Hand. 2, vgl. Joël 2) 
is dit duidelik dat ons te make het met 'n wyse van spreek oor die 
Heilige Gees wat ten voile in ooreenstemming is met die wyse waar-
op ook in die Ou Testament oor die Gees gepraat word. Die Gees is 
eenvoudig die krag van God self in sy skeppende, verheffende, won-
derwerkende en verlossende aktiviteit, die wyse waarop God in die 
menslike lewe en in die geskiedenis ingryp. Tussen God en die Gees 
kan daar geen onderskeid gemaak word nie, want die Gees is, in die 
Nuwe Testament so goed as in die Oue, die Gees van God self. 

(ii) Die Bybel dink in geen enkele opsig panteïsties nie. Die Gees 
van God word dus nie gedink as die verbindingselement tussen God 
en die wêreld nie. Die voorstelling van die Gees as 'n soort goddelike 
fluidum waarvan die wêreld deurtrokke is en wat God en mens aan 
mekaar verbind, is vreemd aan die Ou sowel as die Nuwe Testament. 
Dergelike gedagtes sou later deur Stoïsynse invloed in die Judaïsme 
werksaam word, maar die Ou Testament onderskei, net soos die 
Nuwe, baie duidelik tussen Gods Gees en die geskape werklikheid 
(vgl. Jes. 31:3). Selfs al leer die Ou Testament dat die gees van 
mens en dier aan God ontleen is en by hulle sterwe weer na Horn 
terugkeer, is daar nog geen sprake van 'n identifikasie van die Gees 
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van God en die gees van die mens, resp. die dicrc nic. Van 'n ccnheid 
tussen God en mens waardeur die mens in enige opsig tot 'n godde-
like wese sou word, is daar in die Bybel geen sprake nie. Die Skrif 
beklemtoon die vreemdhcid van die Gees van God met betrekking 
tot die gees van die mens (of soos Barth op voetspoor van Kierke-
gaard sou sê: die kwalitatiewe onderskeid). Eduard Schweizer merk 
op dat dit waarskynlik die diepste verskil tussen die Ou Testament 
en die Oos-Asiatiese godsdienste js, dat God in die Ou Testament 
nie verstaan word as die laaste wêreldgrond wat die mens ontdek 
as jy eenmaal ingesien het dat die mens één is met die Universum 
waarvan God die lewe en die krag is nie. Ook kan 'n mens nic 
volgens die Ou Testament God ontdek as jy maar net diep genoeg in 
jou eie gees indaal nie (Heiliger Geist, 24). Die Gees van God is nie 
'n gemeenskaplike element wat God en mens saam besit nie. Die 
Gees is God self in sy majesteitlike, transendente en tog tegelyk 
immanente verhouding tot die mens. 

Reeds op grond hiervan kan ons sê dat die hele idealistiese rigting 
van denke soos ons dit sedert die Duitse Idealisme in die tcologie 
sien indring, en soos dit nog weer in ons tyd deur Tillich, Pannenberg 
en die Proses-teologie voorgedra word, geen basis in die Skrif het 
nie. Dit is die resultaat van 'n vorm van wysgerige denke wat eerder 
van Griekse as van Hebreeuse afkoms is. Die hele skemerveld van 
'n romantiserende in-een-dink van God en mens soos dit in die 
negentiende-eeuse identiteitsdenke voorgekom het, is tereg deur Karl 
Barth en die dialektiese teologie opgeruim. Dit het Barth gedoen 
deur te ontken dat daar enige direkte identiteit of kontinu'iteit tussen 
God en die skepping of tussen God en die mens bestaan. Die bc-
middeling tussen God en mens geskied deur die Gees van God wat 
God self is, sodat daar tussen die mens en die Gees van God nog 
altyd 'n kwalitatiewe onderskeid bly. Selfs die eenheid tussen God 
en mens in Christus Jesus is by Barth nie 'n direkte identiteit nie, 
maar 'n indirekte identiteit wat deur die Heilige Gees bemiddel 
word, net soos die Heilige Gees op analoë wyse die hele mensheid 
en die hele skepping uiteindelik aan Christus en mitsdien ook aan 
God self verbind. Barth verstaan dus deurgaans die Heilige Gees 
as die eenheidsprinsipe tussen God en mens, maar nêrens op so-
danige wyse, dat die transendensie van die Gees aangetas word nie. 
'n Mens sou met Barth kon redeneer oor die wysgerige apparaat 
wat hy in sy teologiese denke hanteer, maar ten opsigte van sy 
handhawing van die Godheid van die Gees en sy verwerping van 
die identiteitsdenke volgens die patroon van die panteïsme of die 
pan-en-teïsme het hy volkome gelyk. 

(iii) Op die vraag na die personele karakter van die Heilige Gees 
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sal ons in die lig van die Skrif 'n beredcneerde antwoord moet gee. 
In verreweg die grootste aantal plekke waarin daar in die Skrif na 
die Heilige Gees verwys word, word daar oor Horn in terme gespreek 
wat eerder van toepassing is op 'n krag of 'n werking, as op 'n per-
soon. Spesifiek wat die Ou Testament betref, val dit moeilik om 
vol te hou dat daarin eksplisiet van die Heilige Gees as 'n persoon 
gepraat word. Dit is wel waar dat daar in die Ou Testament persoon-
like eienskappe aan die Gees toegeskryf word. Daar word van die 
Gees gesê dat Hy spreek (2 Sam. 23:2), dat Hy onderrig (Neh. 9:20), 
dat Hy die volk van God lei (Ps. 143:10), dat Hy bedroef word (Jes. 
63:10) ens. Daaruit is dit duidelik dat die Gees in die Ou Testament 
soms as 'n persoon gedink en voorgestel word. Ons moet hier egter, 
as ons bloot op die vlak van die Ou Testament wil bly, aan die ver-
skynsel van personifikasie dink. Scheepers wys daarop dat die feit 
dat die Gees van God volgens die Ou Testament van Horn uitgaan 
en op die mense bly, nog nie beteken dat in die tyd van die Ou Tes-
tament aan die Gees as 'n persoon gedink is náás die persoon van 
Jahwe nie. Ook van die woord, die arm en die aangesig van God 
kan in sulke personifiërende terme gepraat word. Die Hebreeuse 
denke het blykbaar ruimte daarvoor om dinge soos die aangesig 
van God, die Naam van God, die engel van God, die woord en die 
wysheid van God as gepersonifieerde "uitbreidings" (extensions) van 
God te beskou, sonder dat die eenheid van God daardeur in die ge-
drang kom. Die Ou Testament ken nog nouliks 'n prinsipiële onder-
skeid tussen 'n werking wat van 'n persoon uitgaan en 'n selfstan-
dige mag wat as 'n "afsonderlike" persoon beskou moet word. Ons 
sal moet aanneem dat die Ou Testament nog nie eksplisiet trinitaries 
spreek nie. Met G. A. F. Knight sal ons egter kan sê dat die personifi-
kasie van die Gees en moontlik ook 'n bepaalde vorm van hiposta-
sering van die Gees in die Ou Testament die weg voorberei het vir 'n 
voller openbaring aangaande die Gees in die Nuwe Testament, omdat 
dit toon dat die Ou Testament nie die eenheid van God op 'n star en 
geslote wyse verstaan wat die trinitariese openbaring van God in 
die Nuwe Testament uitsluit nie. Wat die Ou Testament self betref, 
is dit waarskynlik dat ons aan die Gees moet dink as die teenwoor-
digheid en werking van die persoonlike God. Die personele terme 
slaan dan nie daarop dat die Gees as 'n "eie" persoon verstaan word 
nie, maar as die lewende en werksame teenwoordigheid van God 
self wat as persoon gedink word. 

Die groot verskil in die wyse waarop die Nuwe Testament in ver-
gelyking met die Ou Testament oor die Gees praat, is dat die Nuwe 
Testament spreek vanuit 'n situasic waarin die vervulling van die 
beloftes van die Ou Testament aangaande die Gees reeds ingetree 
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het. Dit geld nie slegs van die belofte dat die Messias met die Gees 
gesalf sal wees nie (Jes. 61 en Lk. 4), maar ook van die belofte dat 
die Gees uitgestort sal word op alle vlees (Joël 2 en Hand. 2). Die 
Nuwe Testament spreek dus oor die Gees as die eskatologiese gawe 
van God wat in die laaste dae gekom het om in die volk van God 
te woon en die nuwe verbond in die verhouding tussen God en die 
mense te verwerklik. Die kern van die boodskap van die Nuwe Tes-
tament is dat die groot heilshistoriese wending aangebreek het met 
die koms van die Messias en met die uitstorting van die Gees. Dit 
is nou in verband met hierdie groot wending dat daar oor die Gees 
gespreek word op 'n wyse wat wel aansluit by wat in die Ou Testa-
ment oor Horn gesê is, maar wat tog ver daarbo uitgaan. 

Ook in die Nuwe Testament kom daar nog steeds 'n groot aan-
tal uitdrukkings voor waarin na die Gees op 'n onpersoonlike wyse 
verwys word, soos bv. dat die Gees "ontvang" word (Hand. 2:38; 
8:15, 17, 19; 10: 47; 19:2), of dat die Gees oor mense kom (Hand. 
1:8,19:6) , of dat die Gees "uitgestort" word (Hand. 2:17,33; 10:45 
ens.), wat 'n mens sou laat dink dat die Gees as die krag van God 
of 'n werking wat van Horn uitgaan, verstaan word. Selfs Paulus, in 
wie se briewe ons, net soos in die Evangelie van Johannes, die hoog-
tepunt vind van wat die Nuwe Testament oor die Heilige Gees leer, 
spreek in onpersoonlike terme oor die Gees (vgl. bv. die uitdruk-
king dat die Gees "nie uitgeblus moet word nie" in 1 Thess. 5:19, 
of die uitspraak dat ons almal "met dieselfde Gees deurdronge is" 
in 1 Kor. 12:13). In 'n gedeelte soos 1 Kor. 2 : 4 e.v. wissel die be-
grippe pneuma en diwamis mekaar selfs af. Hieruit is deur teoloë 
soos Bultmann, Schweizer e.a. afgelei dat Paulus onder invloed van 
die Hellenistiese pneuma-voorstelling aan die Gees dink as 'n be-
paalde sfeer of invloed wat heerskappy oor die mens verkry. Dit is 
egter ondenkbaar dat Paulus in sy denke oor die Gees in so 'n mate 
onder Griekse invloed sou gestaan het. 

Terselfdertyd kan nie ontken word dat Paulus dikwels oor die 
Gees in persoonlike terme praat nie. So weet Paulus baie goed dat 
die Gees bedroef kan word (Ef. 4:30), dat die Gees 'n bepaalde wil 
(1 Kor. 12:11) en bedoeling het (Rom. 8:27), dat die Gees liefhet 
(Rom. 15:30), 'n mens leer (1 Kor. 2:13) en lei (Rom. 8:14), net 
soos Hy ook met die menslike gees getuig (Rom. 8:16) en vir die 
gelowiges in die gebed intree (Rom. 8:26). Soortgelyke uitdrukkings 
word ook deur Johannes gebruik, veral in sy uiteensettings oor die 
Parakleet (vgl. Joh. 16:7-14; 14:26; 15:26 ens.). Baie Nieu-Testa-
mentici is egter van mening dat ons daarin ook met personifikasies 
te make het. Hulle wys daarop dat Paulus ook oor die sonde, die 
wet, die vlees en die dood in sulke persoonlike terme kan praat, ter-
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wyl hy daarby aan hierdie dinge as magte dink wat die menslike 
lewe beïnvloed en beheers. Selfs indien dit waar sou wees, beteken 
dit nog nie dat Paulus die Griekse opvatting huldig nie. Ons kan 
aanneem dat hy ook oor die Gees vanuit die Ou Testament sou ge-
dink het. In dié geval sou hy dus nie aan die Gees as 'n onpersoonlike 
invloedsfeer gedink het nie, maar as die persoonlike krag van God 
self. 

Kennelik moet egter veel meer as dit gesd word. Dit is inder-
daad waar dat die Heilige Gees God self is en dat daar om dié rede 
van Horn in persoonlike terme gepraat kan word. Die wyse waarop 
daar in die Nuwe Testament oor die Gees gepraat word, dui egter 
op iets meer. Daar word naamlik op verskillende plekke in die 
Nuwe Testament op sodanige wyse tussen God en die Gees onder-
skei, dat dit onmoontlik is om aan die konklusie te ontkom dat, 
sonder om iets daarvan weg te neem dat die Gees God self is, daar 
tog van 'n verhouding tussen die Gees en God sprake is wat in sig-
self van 'n personele aard is. 'n Mens dink hier bv. aan 1 Kor. 2 :10 
e.v., waar aan die Gees toegeskryf word dat Hy die diepte van God 
ondersoek en dit dan aan die mens openbaar. Dit is duidelik dat 
hierdie uitspraak in die teken staan van 'n vergelyking tussen die 
rol wat die menslike gees in die mens speel, en die funksie wat die 
Heilige Gees in die openbaring van God speel. Dat die Heilige Gees 
dus God self is en aan God behoort soos die mens se gees aan hom 
behoort en sy eie self is, sal wel in die bedoeling van Paulus lê. Tog 
onderskei Paulus tussen die Gees en God self. Die Gees is die wyse 

— waarop God Homself na buite meedeel. In die Gees het die mens 
met God self te make, seker, maar dan met God op-'n-bepaalde-
wyse. Dieselfde vind ons in Rom. 8:26-27 waar Paulus sê dat die 
Gees vir die gelowiges by God intree. So 'n uitspraak is onmoontlik, 
tensy Paulus daarvan uitgaan dat daar tussen die Gees en God self 
onderskei kan word op sodanige wyse, dat die Gees self 'n verhou-
ding tot God het wat as 'n inter-persoonlike verhouding verstaan kan 
word. Hierdie indruk word versterk deur die akkumulatiewe getuie-
nis van tekste soos Rom. 8:16 en Gal. 4 :6 waarin van die Gees 
gepraat word as die Een wat in die gelowiges woon, hulle bewus 
maak van hulle kindskap van God, met hulle gees getuig en selfs 
in hulle roep: Abba, Vader! Weer eens: die Gees is God self, daar-
aan kan geen twyfel bestaan nie, soos dit ook duidelik is dat Paulus 
in 1 Kor. 3:16 God en die Gees eenvoudig met mekaar kan afwissel. 
Maar : die Gees is God soos Hy in die gelowiges woon, soos Hy in 
hulle werk, getuig, bid en 'n verhouding tot die Vader tot stand 
bring. En daarin is Hy volgens die bedoeling van Paulus onderskcie 
van God die Vader self. 
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(iv) Die voile beeld van wat die Nuwe Testament oor die perso-
nele karakter van die Gees leer, kan egter eers in sig kom as ons 
rekening hou met wat die Nuwe Testament oor Christus en sy ver-
houding tot die Vader en die Gees leer. Dat Christus in die Nuwe 
Testament die Seun genoem word en dat daarmee niks minder be-
doel word nie, as dat Hy werklik God self is wat in die vlees tot 
ons kom (vgl. Joh. 1:1-14), stel in alle erns die probleem aan die 
orde hoe dan oor God gedink moet word as enersyds van Horn bely 
word dat Hy één is, maar andersyds ook weer aangaande Horn ver-
kondig word dat Hy tegelykertyd Homself openbaar as die Vader 
en die Seun. Die belydenis van die Godheid van Christus stel die 
trinitariese probleem aan die orde en daardeur word die belydenis 
aangaande die Heilige Gees in 'n nuwe konteks geplaas. By wyse 
van spreke kan ons sê dat die profiel van die Heilige Gees eers in 
die Nuwe Testament behoorlik sigbaar word in die lig van die open-
baring van God in Christus. Daarom is dit verkeerd om in die Pneu-
matologie van die Ou Testament uit te gaan of om die Ou-Testa-
mentiese uitsprake oor die Gees deurslaggéwend te maak vir die 
leer aangaande die Gees, soos wat dit in die jongste tyd dikwels in 
die teologie gedoen word, sonder om ten voile rekening te hou met 
die feit dat ons kennis van die Heilige Gees voortvloei uit die open-
baring in Christus. Word hoofsaaklik vanuit die Ou Testament oor 
die Gees gedink, dan kan maklik bly steek word in die gedagte dat 
die Gees die skenker is van die lewe van alle dinge (Pannenberg) 
of dat die Gees die Gees van politieke bevryding is (politieke teologie) 
of dat die Gees net 'n ander benaming is vir God in sy handelende 
teenwoordigheid (Berkhof). Tot die personele karakter van die Gees 
kan op grond van die Ou Testament alleen uiters moeilik gekonklu-
deer word. Dit alles word egter anders as ons vanuit die Nuwe Testa-
ment oor die Gees dink. Vanuit die groot heilsdade van God waarvan 
die Nuwe Testament spreek, leer ons die Gees ken as die eskatologie-
se gawe wat ten nouste aan Christus verbonde is, as die Gees van die 
Vader én die Seun wat saam met die Vader en die Seun bely en 
op dieselfde vlak geplaas word (vgl. die triadiese formules, Matt. 
28:19; 2 Kor. 13: 13; Ef. 4 :4-6 , en die talle plekke waar dieselfde 
werksaamheid aan die Vader en die Seun en die Gees toegeskryf 
word, soos bv. die opstanding: Hand. 2:24; Ef. 1:20; Rom. 1:4; 
1 Pet. 3:18; Lk. 24:34; Hand. 17:3, of die openbaring: Joh. 7:16; 
3:32-34; Joh. 16:13). Dit is nie net die numerieke oorwig van die 
Nieu-Testamentiese uitsprake oor die Gees bo did van die Ou Tes-
tament wat dit belangrik maak om na die Gees vanuit die Nuwe 
Testament te kyk nie. Dit is ook die wyse waarop die Gees naas die 
Vader en Christus genoem word, wat dit onmoontlik maak om te 
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dink dat die personele trekke wat in die Nuwe Testament aan die 
Gees toegeken word, blote personifikasies kan wees. Die Gees word 
van die Vader en die Seun onderskei soos die Vader en die Seun van 
mekaar onderskei word, sonder dat daar ook maar êrens 'n gedagte 
opkom dat daarmee die eenheid van God bedreig word. In wese is 
dit eintlik al wat die tradisionele Triniteitsleer wil sê. Wanneer in 
die Triniteitsleer van die Gees as 'n "persoon" gepraat word, word 
daarmee nie bedoel om te sê dat die Heilige Gees 'n afsonderlike 
persoon naas die Vader en die Seun is in die moderne sin van die 
woord "persoon" soos dit sedert die agtiende eeu opgekom het nie, 

.. nl. 'n afsonderlike individu met 'n eie selfbewussyn en outonome 
• selfbepaling. As só oor die Gees gedink word (en baie naïewe Chris-

tene dink waarskynlik só oor die Gees as hulle hoor dat van Horn 
as 'n persoon gepraat word), moet dit noodwendig tot triteïsme lei. 
As ons binne die konteks van die Triniteitsleer van die Gees as 'n 
persoon praat. bedoel ons daarmee dat die Gees van die Vader en 
die Seun onderskei moet word as 'n pie suhjpik-sentnim binne die 
lewe en handeling van die één Go^. Die Gees is nie 'n onper-
soonlike mag of invloedsfeer nie. Die Gees is God self. Maar die 
Gees is ook nie net God in sy handelende teenwoordigheid nie, 
maar 'n spesifieke wyse waarop God Gód is naas die wyses van die 
Vader en die Seun. Al wat ons minder as dit sou sê, sou ons in stryd 
met die Skrif bring en ons in die vaarwater van die modalisme 
laat beland. 

(v) Dit word nog duideliker as ons let op die verhouding tussen 
Christus en die Gees. Veral in die geskrifte van Johannes en Paulus 
word dit duidelik dat die Gees die Gees van Christus is, die eskato-
logiese gawe wat alleen gegee kon word ná die lyding en verhoging 
van Christus (Joh. 7:39; Gal. 4:4-6). Wanneer Johannes in Joh. 
7:39 sê dat die Gees nog nie daar was nie, omdat Jesus nog nie 
verheerlik was nie, bedoel hy uiteraard nie om te sê dat die Heilige 
Gees nog nie bestaan het nie. Dit sou teen die agtergrond van die 
Ou-Testamentiese leer oor die Gees van God en die boodskap van 
die sinoptiese Evangelies én van Johannes self aangaande die salwing 
van Jesus met die Gees (Joh. 1:32-33) tog onmoontlik gewees het. 
Wat hy egter bedoel, is dat die spesifieke wyse van teenwoordigheid 
en werking wat sedert die Pinksterdag van die Heilige Gees in die 
gemeente ervaar is, nog nie bekend was nie. Dit het eers moontlik 
geword toe Jesus as verhoogde Heer die Gees as gawe van die 
Vader ontvang en op die gemeente uitgestort het (Hand. 2:33), toe 
die Vader op Jesus se gebed die "ander Trooster" na die dissipels ge-
stuur het (Joh. 14:16 ens.), toe Jesus die gemeente gedoop het met 
die Heilige Gees en met vuur soos herhaaldelik in die vooruitsig ge-
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stel is (Hand. 1:5). Die nuwe wyse waarop die Gees in die nuwe be-
déling teenwoordig is en in die gemeente en die wereld werk, is dus 
ten nouste verbonde aan die heilshistoriese wending wat in Christus 
plaasgevind het. Wanneer die Heilige Gees in die Nuwe Testament 
eksplisiet en imnlisiet die Gees van Christus genoem word (vel. Rom. 
8:9; 2 Kor. 3:17; Gal. 4 :6 ; Fil. 1:19 en die uitsprake van Johannes 
oor die Parakleet), dan hang dit in eerste instansie saam met die 
heilshistoriese verbondenheid van die nuwe aanwesigheid en a^ti-
viteit van die Gees aan die optrede. dood en verheerliking van Chris-
tus. Die Gees hou nie op om die Gees van God te wees soos Hy in 
die Ou Testament verkondig is nie, maar Hy word in die nuwe be-
déling geopenbaar as die Gees van die eskatologiese heil wat in Chris-
tus gegee is. Dit is Hy wat Christus gesalf en bekragtig het vir sy 
heilswerk, en dit is Hy wat as die Gees van die Seun deur die Seun 
uitgestort word om die heil in sy volheid te effektueer. Daarom is 
Christus en die Gees op die allerinnigste wyse op mekaar betrokke 
en aan mekaar verbind. In Christus word die eskaton, die nuwe 
skepping 'n werklikheid, maar hierdie eskatologiese werklikheid van 
die nuwe skepping word in en deur die Gees geëffektueer. 

Om hierdie rede is dit begryplik dat daar in die Nuwe Testament 
uitdrukkings voorkom wat dit laat Ivk asof Christus en die Gees met 
mekaar geïdentifisp.er wnrd Pit geld veral 1 Kor. 15:45 (waarin 
Christus 'n lewendmakende Gees genoem word) en 2 Kor. 3:17 
(waarin eenvoudig gesê word: "Die Here is die Gees"), terwyl daar 
ook gedink moet word aan sommige van die Parakleet-uitsprake 
waarin die Gees as die "alter ego" van Christus voorgestel word 
(Joh. 14:18, 23 ens.). Bv Paulus word afwisselend dieselfde dinge 
van Christus en van die Gees gesê, soos bv. dat die gelowiges "in 
Christus" is, of dat hulle "in die Gees is", dat Christus in hulle woon 
of dat die Gees in hulle woon (vgl. Rom. 8:9-10; Rom. 6 : 1 en 
Gal. 5 :22 ens.). Dit is op grond van sulke tekste dat verskillende 
teoloë tot die konklusie gekom het dat die Gees van Pinkster niks 
anders is nie, as die opstandingslewe van Christus, dat Christus en 
die Gees identies is, dat die Heilige Gees niks anders is nie, as 'n 
predikaat by Christus om sy handelende en verlossende teenwoor-
digheid uit te druk ens. Soms word gesê dat daar vir die gelowiges 
'n ervaringsidentiteit tussen Christus en die Gees is. Soms word dit 
egter ook genoem 'n dinamiese, funksionele of eksistensiële identi-
teit. Ondanks allerlei reserwes wat soms aangebring word, loop hier-
die visie dikwels daarop uit dat dan gesê word dat die Gees nie as 
'n eie "persoon" in onderskeiding van Christus gedink moet word nie. 
Ons herinner ons ook Dunn se standpunt dat die Heilige Gees die 
Godheid van Jesus is en dat Jesus die persoonlikheid van die (te-
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vore onpersoonlike) Heilige Gees is. Vanuit hierdie beskouinge vloei 
dan allerlei probleme met die Triniteitsleer voort. 

Wanneer ons egter daarvan uitgaan dat die eenheid tussen Chris-
tus en die Gees in die Nuwe Testament saamhang met die betrok-
kenheid van Christus en die Gees by die één werklikheid van die 
eskatologiese heil. is daar geen enkele rede om van 'n identiteit van 
Christus en die Gees te praat nie. Dit is op 'n oortuigende wyse deur 
Ridderbos en Versteeg aangetoon. In die tekste 2 Kor. 3:17 en 
1 Kor. 15:45 gaan dit telkens om die teenstelling tussen die ou be-
déling en die nuwe, tussen die Adamsmens en die eskatologiese 
Mens, of tussen die wetsbedéling in Moses en die Gees-bedéling in 
Christus. In albei gevalle gaan dit om 'n eenheid tussen Christus 
en die Gees wat eerder as 'n heilshistoriese of 'n eskatologiese een-
heid getipeer moet word as dat aan allerlei ander vorms van identi-
teit gedink word. Christus en die Gees is só direk op mekaar betrok-
ke in die heil, dat wie met Christus te make het, direk ook met die 
Gees te make het, en omgekeerd. In teenstelling tot Adam van wie 
die bedéling van die dood uitgegaan het, kan Christus dan met reg 
in 1 Kor. 15:45 'n lewendmakende Gees genoem word, nie omdat 
Christus en die Gees geidentifiseer word nie, maar omdat die Laaste 
Adam deel gee aan die bedéling van die leweskeppende Gees. In die 
realiteit van die nuwe bedéling is Christus en die Gees so nou ver-
bonde, dat Paulus by wyse van spreke kan sê dat die Here die Gees 
is, net om direk daarna weer tussen die Here en die Gees te onder-
skei (vgl. 2 Kor. 3:17). 

Om hieruit af te lei dat die Heilige Gees nie 'n afsonderlike per-
soon - in die trinitatiese sin van die woord, soos ons verduidelik 
het - naas Christus is nie, is om dié uitsprake te misken waarin die 
Gees doelbewus van Christus onderskei word, sowel in sy bestaan 
as in sy taak. Afgesien van die triadiese formules dink 'n mens hier 
aan 1 Kor. 12:3 waarin gesê word dat die Gees leer om Christus op 
die regte wyse te bely, of aan die Parakleet-uitsprake waarin die 
Gees pertinent 'n "ander" Trooster genoem word en waarin sy taak 
beskryf word as getuienis aangaande Christus, die verheerliking van 
Christus ens. Die Triniteitsleer bedoel niks anders nie, as om aan 
hierdie spreekwyse van die Nuwe Testament reg te laat geskied. Dit 
wil uitdrukking gee aan die genuanseerde wyse waarop die Nuwe 
Testament oor die eenheid en die drie-heid van God praat. En om 
dié rede is die Triniteitsleer onopgeefbaar. 

(vi) In ons interpretasie van die Triniteitsleer is dit noodsaaklik 
om tussen die klippe van die modalisme aan die een kant en die 
triteïsme aan die ander kant deur te beweeg. Van modalisme is oral 
dáár sprake waar die personele karakter van die Vader, die Seun en 
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die Gees oníken word of slegs as vcrskyningsvorme van God na 
buite getipeer word, sonder dat dit in die wese van God self gegrond 
is. Van triteïsme praat ons wanneer die drie persone in God verself-
standig word teenoor mekaar op sodanige wyse, dat hulle tot drie 
afsonderlike individue word. Die weg tussen beide deur is dat daar-
aan vasgehou word dat die drie persone van Vader, Seun en Gees 
as drie onderskeie personele synswyses tot die ewige wese van God 
behoort, maar dat hulle personele karakter nie beteken dat hulle drie 
selfstandige individue is wat náás mekaar bestaan nie. As ons van die 
Vader. die Seun en die Gees as "persone" praat. bedoel ons dat 
Vader. Seun en Gees drie onderskeie subjekscntra binne die één 
wese van God is wat wedersyds in 'n bepaalde verhouding (relasic) 
tot mekaar staan en wat van mekaar onderskei word deur hulle 
personele "eienskappe"..(Vadcrskap, ikunskap, Hand_van HeTde tus-
sen die Vader en die Seun) en die verskillende wvses waarop hulle 
Heel het aan Hie gemeenskaplike werke van God na buite. t.W. skep-
ping, versoening en verlossing. In elkecn van die Vader, die Seun 
en die Gees het ons met die persoonlike God self te make, sodat ons 
verhouding tot God altyd persoonlik bly. Ons verhouding tot God 
kan ook nooit anders wees nie, as 'n verhouding met aldrie die Per-
sone in God gelyktydig. Soos alle werke van God na buite altyd van 
die Vader uitgaan en deur die Seun en in die Heilige Gees geskied, 
so is die verhouding van die mens tot God altyd 'n verhouding in 
die Gees deur Christus tot die Vader, of deur die Gees en in Giris-
tus tot die Vader. Dit is nie moontlik om 'n "private" verhouding 
met die Gees of met Christus te hê wat nie tegelykertyd 'n verhou-
ding tot die drie-enige God is nie. 

Na ons mening beweeg Barth binne hierdie tradisionele opvatting 
van die Drie-eenheid. Van modalisme kan Barth nie so maklik be-
skuldig word nie. Tog is dit 'n vraag of Barth nie in die wyse waar-
op hy die Heilige Gees uitsluitlik as die Gees van Christus verstaan, 
'n sekere verengde kyk op die Drie-eenheid verraai nie. By Barth 
verdwyn die Heilige Gees as subjek in 'n groot mate agter Christus 
as die handelende subjek, net soos ook die Vader op die agtergrond 
raak in sy konsekwente Christosentrisme. Dit is ironies dat Barth, 
wat soveel gedoen het om die drie-eenheid van God te beklemtoon 
en in die teologie op die voorgrond te plaas, in sy eie denke minder 
trinitaries as Christosentries is. Vir die Pneumatologie beteken dit 
inderdaad dat dit feitlik net tot 'n funksie van die Christologie word. 
Die Gees word verstaan as die opstandingskrag van Christus, as die 
mag van Christus se heilswerk. Só kry die persoon van die Gees nie 
genoegsaam 'n eie aksent naas die persoon van Christus nie. Die 
"Ons" van Joh. 14:23 wat nie anders as trinitaries verstaan kan 
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word nie, word «3 versmal, want die Gees is vir Barth die twcede ge-
stalte van die parousie van Christus. Die Gees mag nie net verstaan 
word as 'n modus van die teenwoordigheid van Christus nie, maar 
as die "ander" Trooster. Die "twee-heid" van Christus en die Gees 
moet gehandhaaf bly, hoe sterk die klem op hulle eenheid as twee 
synswyses van die één God ook is. 

'n Mens kan die reaksie verstaan wat daar teen Barth se inskake-
ling van die Pneumatologie by die Christologie na vore gekom het. 
Dit sien ons by diegene wat 'n gemcenskapsopvatting van die Drie-
eenheid voorstaan, maar ook by Van Ruler en Noordmans en by 
almal wat meer aksent op die eie identiteit van die Gees in onder-
skeiding van Christus wil lê. In allerlei nuwe studies oor die Pneu-
matologie word gevra na die spesifieke eienaardigheid van die 
Gees in onderskeiding van Christus. Uiteraard word daarby ver-
skillende gesigspunte na vore gebring. Deur meer as een word 
egter weer teruggegryp op 'n gedagte wat reeds by Augustinus 
aanwesig is, dat die Heilige Gees die band van liefde tussen die 
Vader en die Seun is. Daaruit word dan die konklusie getrek dat 
die werk van die Gees na buite in ooreenstemming is met sy funksie 
in die innertrinitariese verband. Dit beteken dat die Gees in die 
wêreld werksaam is as die Gees van die liefde of die Gees van ge-
meenskap. Hoewel hierdie gedagte ook by Barth 'n rol speel, word 
dit tog nie by hom so volledig uitgewerk as by Heribert Miihlen, 
Moltmann en Jiingel nie. Jan Veenhof kom ook in verskillende 
studies van hom daarop terug dat die Gees die groot "Brugbouer" 
is, omdat Hy nie alleen God en mens in liefde en versoening aan 
mekaar verbind nie, en nie alleen oor alle grense heen mens en 
mens aan mekaar verbind nie, maar ook die kerk van vandag ver-
bind met die tydgenote van Jesus. 

Die doel van hierdie soeke na die eie identiteit van die Gees is 
klaarblyklik nie om die Gees teenoor Christus te verselfstandig nie. 
In die grond van die saak word Barth se siening dat die Gees die 
Gees van Christus is, dan ook nie betwyfel of bestry nie. Dit is 
egter die wyse waarop die "relatiewe selfstandigheid" van die Gees 
by hom in die gedrang kom, wat daartoe dring om op allerlei ma-
niere te soek na 'n groter begrip vir die "spreiding in die Triniteit" 
en 'n groter "speelruimte vir die Gees.". Daarmee kan ons volkome 
akkoord gaan, mits die grense wat hier bestaan, nie weer oorskry 
word en die Gees op sodanige wyse van Christus losgemaak word, 
dat die gevaar van triteïsme of spiritualisme dreig nie. In bepaalde 
vorme waarin die gemeenskapsopvatting van die Drie-eenheid voor-
gedra word, is dit vir ons besef wél die geval. Die idee van "God 
as a committee" (Come) is vir ons onaanvaarbaar, omdat dit na 
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triteísme ncig. Maar sclfs by Van Ruler en Noordmans moet 'n 
mens bewus bly van die moontlikheid dat - ongetwyfeld teen hulle 
eie bedoeling in - daar aan die Gees 'n vryheid teenoor Christus 
toegeken kan word wat die weg kan baan na spiritualisme. 

Wat by Van Ruler en Noordmans waardevol is, is dat hulle die 
aandag wil vestig op die breedheid van die werk van die Gees en op 
die dinamiese karakter daarvan. Ons gaan hier verby aan Van 
Ruler se eienaardige siening op die Seun en die Gees as 'n "inter-
mezzo" en die moontlikheid dat daarin 'n vorm van Patromonisme 
aanwesig kan wees wat die volgehalte van die Triniteitsleer by hom 
bedreig. Dit gaan vir ons meer om die poging van sowel Van Ruler 
as Noordmans om van die Gees iets meer te se as wat by Barth 
moontlik is. Ons meen dat hulle ten diepste nie téénoor Barth 
staan nie, maar Barth op 'n wyse aanvul wat nie oor die hoof ge-
sien moet word nie. Met reg het Barth klem daarop gelê dat die 
Gees die Gees van die openbaring is, en by hom val openbaring en 
heil eenvoudig saam. Maar dit kom tog nie by Barth voldoende uit 
dat die Gees die eeue omspan met sy openbarings- en heilswerk, en 
dat Hy daarby op 'n dinamiese wyse in die geskiedenis die heil in 
Christus in die eksistensie met sy vele gestaltes indryf (soos Van 
Ruler sê) én só die heil in Christus in die geskiedenis "verbuig en 
vervoeg" (soos Noordmans sê) nie. By Van Ruler is daar 'n uiters 
waardevolle visie op die Koninkryk aanwesig wat by Barth ont-
breek. By Noordmans is daar 'n sterker aksent op die dinamiek van 
die Gees in die geskiedenis as by Barth. By Barth verdwyn die ge-
skiedenis te maklik uit die gesigsveld. Binne die kader van wat hy 
die "Geschichtlichkeit" van God noem, is alles altyd aktueel, maar 
is daar nie veel ruimte vir ontwikkeling, groei en vir die "speel-
ruimte van die Gees" nie. Ons stuit hier weer eens op 'n sentrale 
swakheid in die teologie van Barth wat nie alleen mecbring dat die 
mens en Christus te nou op mekaar betrek word om enige ruimte 
vir die geskiedenis te maak nie, maar ook dat die Gees en Christus 
te nou op mekaar betrek word om die geskiedenis tot sy reg te laat 
kom. 

Weer eens: die soeke na die eie identiteit van die Gees is sinvol, 
mits die grense nie oorskry word nie. Dié grense word oorskry wan-
neer Christus en die Gees van mekaar losgemaak word, en dit open-
baar homself dikwels daarin dat die Woord en die Gees van me-
kaar losgemaak word, dat die historiese Jesus en die Christus van 
die geloof van mekaar losgemaak word, dat die heilsfeite in die ge-
skiedenis en die lewe van die gemeente onder die mag van die 
Gees van mekaar losgemaak word. In die moderne tyd sien ons 
sowel in die Pinksterbeweging as in bepaalde gestaltes van revolu-
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sioncre teologie voorbccldc van 'n verselfstandiging van die Gees 
teenoor Christus en die Woord. 'n Mens kan oor die vraag redc-
neer of die tradisionele gereformeerde oortuiging dat die Gees nie 
altyd en onder alle omstandighede aan die Woord gebind is nie, nie 
onder andere daartoe bygedra het dat sulke bewegings vandag in 
gunstige aarde val nie. Die oer-intensie van die gereformeerde Re-
formasie is daardeur egter eerder prysgegee as gerealiseer. Dit is 
dat, wat ons ook al oor die vryheid van die Gees van God mag sê, 
ons moet vashou aan die getuienis van die Skrif dat die Gees die 
Gees van Christus en mitsdien die Gees van die Woord van God is. 
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2.2. Die Heilige Gees en die heilstoeëicning 
(Gcloof en Regverdiging) 

2.2.1. Die Heilige Gees en die geloof 
Een van die vernaamste vrae waarmee die Pneumatologie deur die 
eeue gcworstel het, is dié na die heilstoeciening. Dit gaan daarby 
om die vraag hoe die Heilige Gees betrokke is by die inbring van 
die heil in die mcnslike eksistensie. In die sin lê die Pneumatologie 
'n brug tussen die Christologie en die antropologie. Dit moet aan-
dag gee aan die vraag hoe die mens betrek word by die verlossing 
in Christus, aan die vraag na die aktiviteit of passiviteit van die 
mens by die ontvangs van die heil en in die algemeen aan die wyse 
waarop die mens as individu die heil deelagtig word en daardeur 
geraak word. Op grond daarvan dat die Bybel so duidelik spreek oor 
die geloof as die weg waarlangs die mens tot kennis van God en ge-
meenskap met Hom kom, en dus ook as die weg waarlangs die mens 
aandeel van die verlossing ontvang, is die vraag na die verhouding 
tussen die Heilige Gees en die geloof uit die staanspoor 'n grond-
vraag vir die Pneumatologie. 

Dit is geen wonder dat daar óók in die twintigste eeu met hierdie 
vraag geworstel is nie. Die erfenis wat die twintigste eeu in hierdie 
opsig uit die vorige eeu ontvang het, was die swaar aksent wat op 
die menslike subjek in die heilstoeëiening geval het. In die liberale 
teologie van die negentiende eeu was die subjektivisme aan die orde 
van die dag. Ook in die neo-Protestantisme word daaraan vasgehou 
dat 'n mens deur die geloof die heil deelagtig word — daarin wou 
dit aan die protestantse tradisie getrou bly — en die geloof neem 
selfs 'n sentrale plek in die teologiese denke in. Die hele dogmatiek 
heet selfs "geloofsleer". Die verskil met die Reformasie is egter deur-
gaans duidelik, omdat geloof in die negentiende eeu in brcë kringe 
verstaan is as 'n menslike moontlikheid, 'n menslike funksie of_hou-
ding. die uitdrukking van die menslike religieusiteit. Die Reformasie 
het die geloof verstaan as 'n gawe van God. omdat dit deur die wor-
king van die Woord en die Gees in die mens geskep of na vore ge-
roep word. Daarom is daar in verband met die ontstaan van die ge-
loof soveel aandag geskenk aan die verligtende werk van die Gees, 
aan die inwendige getuienis van die Gees en aan die inwendige 
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roeping. In die neo-Protestantisme word die geloof egter verstaan as 
'n psigologiese moontlikheid van die mens self, wat wel (soos by 
Schleiermacher) versterk of geaktiveer word deur die invloed wat 
daar van Jesus in die geskiedenis uitgaan en wat die mens in die ge-
daante van die "gemeenskapsgees van die gemecnte" teëkom, maar 
in laaste instansie is die geloof vrug van die mens se natuurlike gods-
dicnstige aanleg. 

Wanneer Karl Barth na die Eerste Wêreldoorlog sy groot offen-
sief teen die heersende teologiese opvattings loods, dan gaan dit vir 
hom veral om die bestryding van hierdie libcrale subjektivisme, wat 
hy interpreteer as net 'n bepaalde gestalte van die menslike outono-
mic soos dit scdert die Aufkliirung na vore gclrce het. Die subjek-

(tivismc verstaan die mens se geloof as die subjektiewe pool in die 
verhouding tussen God en mens en interpreteer die gcloofsvcrhou-
ding tot God binne die subjek-objek-skema wat behcersend is in 
die moderne wvsgerige denke sedert Descartes. Net soos die subjek 
in die wysbegeerte egter heers oor die objek van sy kennis, verkry 
die menslike geloof ook in die subjektivisme 'n beheersende posisie 
tcenoor God en sy openbaring. In sy outonomie wii die mens sub-
jektief uitmaak hoe God is en wat ons as sy openbaring kan aan-
vaar. Die werklikheid van die openbaring van God word daarmee 
aangetas. Die gesag van die Woord van God verdwyn. Vir Schleier-
macher en die hele negentiende-eeuse subjektivisme word die mens 
nie gekonfronteer deur die gesagvolle openbaringswoord van God 
waarvoor die mens in geloof moet buig nie, maar by hulle is dit die 
menslike subjek wat op grond van sy ervaring of sedelike besef uit-
sprake oor God maak en só sy geloofsleer skryf. 

Dit is teen hierdie soort opvattings dat Barth homself met groot 
beslistheid keer. Met profetiese krag ontken hy dat die verhouding 
tussen God en mens verstaan kan word as 'n subjek-obiek-verhou-

j ding waarin God tot 'n objek word wat deur die mens behecrs kan 
j| word. Daar is 'n kwaiitatiewe onderskeid tussen God en mens. God 

is in die hemel en die mens is op die aarde. God bly steeds Subjek, 
en alleen as Hy Homself aan die mens openbaar, kan die mens iets 
van Hom weet. Teenoor die identiteitsdenke van Schleiermacher en 
die negentiende eeu lê Barth alle aksent op die diastase tussen God 
en mens, op die onoorbrugbare kloof wat God en mens van mekaar 
skei. Onder die invloed van die neo-Kantiaanse wysbegeerte gebruik 
Barth daarby soms begrippe en voorstellings wat hy later weer sou 
laat vaar. Tog is sy bedoeling duidelik: hy wil beklemtoon dat daar 
tussen God en mens geen kontinuïteit is nie, maar dat daar tussen 
hulle 'n "doodslinie" gaap, nie alleen omdat die mens 'n skepsel is 
en God die Skepper nie, maar ook omdat die mens 'n sondaar is en 
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God die Heilige. Die kloof tussen God en mens kan alleen van Gods 
kant oorbrug word. Dit geskied in die openbaring van God in Chris-
tus en deur die Heilige Gees wat die geloof in die mens wakker roep 
om te sicn en te hoor wat God docn en sê. Maar hierdie geloof is 
geen menslike moontlikheid nie. Van die kant van die mens is daar 
absoluut geen moontlikheid om na God op te klim of iets van God 
te weet nie. Menslike religieusiteit is volgens Barth niks anders as 
opstand teen God en vlug voor God nie. Die konsep van 'n "natuur-
like teologie" is geborc uit die menslike hubris, en die idee van 'n 
analogiaentis (synsanalogic) as basis vir die natuurlike teologie noem 
Barth 'n uitvinding van die Antichris. Egte geloof is juis die ophef-
fing van al hierdie vermeende natuurlike religieusiteit en natuurlike 
Godskennis van die mens: dit is 'n daad en wonder van die Heilige 
Gees, 'n nuwe skepping wat gelyk staan aan die opstanding van die 
dodes. 

Die teologie van Barth en sy medestanders is aanvanklik die "dia-
lektiese teologie" genoem vanweë die rol wat die dialektiek in die 
hantering van begrippe gespeel het, maar spoedig staan dit bekend 
as "teologie van die Woord". Daarmee is die intensie van hierdie 
teologie duidelik uitgedruk: dit wil wegkom van die subjektivisme 
en die klem laat yal op die objektiviteit van die daad en Woord van 
God wat buitc die mens lê. Die openbaring van God en die werklik-
heid van die heil gaan aan die mens se geloof vooraf en lê vas in die 
genade en trou van God. Die geloof kan slegs kennis ncem van Gods 
openbaring wat tot die mens kom in die Woord en daaraan gehoor-
saam wees, maar kan niks daaraan toevoeg nie. Trouens, dit het 
geen enkele selfstandige bestand buite die opgeroepenheid daarvan 
deur die Woord en die gerigtheid op die Woord nie. Dit beteken dat 
Barth sy hele dogmatiek ontwikkel vanuit die Godsleer. Vir sy Gods-
leer is dit bepalend dat hy God verstaan as die Drie-enige wat Hom-
self in Christus en deur die Heilige Gees openbaar. Die Heilige Gees 
word daarby, soos ons gesien het, spesifiek verstaan as die subjek-
tiewe werklikheid en moontlikheid van die openbaring. Daarmee wil 
Barth sê dat dit alleen deur die Gees is dat die menslike subjek God 
kan ken. God maak Homself nie net "objektief" kenbaar in Chris-
tus nie, maar ook "subjektief" in die mens. God kan alleen deur 
God geken word. Anders as deur die Heilige Gees kan geen mens 
God ken nie. Deur die Heilige Gees kan die mens egter deel ont-
vang aan die kennis wat God van Homself het. Dat dit egter sover 
kom dat die mens God deur die Heilige Gees kan ken, is geen van-
selfsprekendheid nie. Dit is die daad van die Heilige Gees wat die 
geloof in die mens opwek. Barth spreek van die Heilige Gees as die 
"opwekkende Mag waardeur Jesus Christus 'n sondige mens daartoe 
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p e p om aan Hom te glo" (KD. 1V/1. 826). Eers waar en wanneer 
die Heilige Gees die sondaar verlig, opwek en 'n nuwe geboorte in 
die mens tot stand bring, kan hy werklik glo. 

Met sy frontale aanval op die subjektivisme en sy wending na die 
objektiviteit van die openbaring en die heil gooi Barth die roer van 
die teologiese boot met honderd-en-tagtig grade om. Oor 'n wye 
front vind sy teologiese inset instemmende weerklank. Ongetwyfeld 
was die tyd na die Eerste Wêreldoorlog ryp vir 'n radikale koersver-
andering. Deur 'n gelukkige saamvloei van omstandighede sien ons 
in dieselfde tyd ook die opkoms van die belangstelling in die teologie 
van Luther en die navorsing op dié terrein groei tot 'n hele teologiese 
beweging uit. Die resultaat was dat daar in wye kringe weer oog 
kom vir die objektiviteit van die Woord van God en vir die pneuma-
tologiese vrae wat so lank onder die subjektivisme bedek was. So 
ontstaan daar 'n hele geslag van teoloë in Duitsland, die Skandina-
wiese lande, Nederland en die Engelssprekende wêreld wat dit on-
danks alle onderlinge verskille, met mekaar daaroor eens is dat die 
sondaar slegs deur die verligtende en herskeppcnde werk van die 
Heilige Gees in Christus kan glo. Hierin bestaan daar direkte aan-
sluiting by die Reformasie. 

Tog kom daar spoedig van allerlei kante verset teen die wyse waar-
op Barth die objektiviteit van Gods openbaring en heil teenoor die 
menslike subjektiviteit in die geloof uitwerk. Vanuit Barth se Chris-
tologiese konsentrasie is die heil vir hom volledig geleë in Christus 
Jesus wat deur God in sy ewige oer-beslissing bestem is as die mens 
in wie God die hele mensheid genadig wou wees. In Hom is die heil 
'n ewige werklikheid vir alle mense, omdat alle mense in Hom uit-
verkies is en met Hom gesterf het en opgewek is. In Hom is die lot 
van alle mense dus reeds beslis, of hulle dit weet of nie en of hulle 
dit wil aanvaar of nie. Die ongeloof is in die aangesig van hierdie 
radikale heilsdaad van God in Christus 'n "onmoontlike moontlik-
heid" en vanuit Jesus Christus gesien is die menslike geloof 'n "nood-
wendigheid", al is dit vir die mens in homself onmoontlik om te glo. 
Die Heilige Gees bring die menslike onmoontlikheid en die godde-
like noodwendigheid bymekaar in sy daad van opwekking van die 
geloof in die mens. In die lig van die finaliteit van Gods openbaring 
van die heil in Christus is die menslike geloof egter 'n saak van uiters 
sekondêre betekenis. Barth spreek daaroor hoofsaaklik in kognitiewe 
terme: die mens neem kennis van wat God in Christus gedoen het. 
Daarmee wil hy nie ontken dat die geloof in die mens se lewe 'n in-
grypende verskil teweeg bring nie, maar hy wil daarmee beklemtoon 
dat die geloof in geen enkele opsig konstitutief vir die openbaring 
of die heil is nie. Die klein beslissing wat daar in die geloof val, voeg 
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niks daaraan toe of neem niks weg daarvan dat die wcrklike be-
slissing voor en buite die geloof om in Gods heilsraad en heilshan-
deling geval het nie. Die triomf van Gods genade word nie daardeur 
bevorder of verhinder nie. maar voltrek homself op soewereine wyse 
aan en in die mens. 

Dit is hierdie voorstelling van sake wat van verskeie kante teen-
spraak uitgelok het. 'n Mens dink hier veral aan Emil Brunner, een 
van Barth se eerste medestanders. Ook Brunner dink vanuit die 
openbaring van God in sy Woord en ook Brunner beklemtoon saam 
met Barth dat die geloof alleen die vrug is van die roeping wat daar 
van God deur sy Woord en Gees tot die sondaar uitgaan. Tog gaan 
Brunner al spoedig 'n ander weg as Barth. Dit hang gedeeltelik saam 
met sy bei'nvloeding deur die personalisme van Ebner en Buber, maar 
in die algemeen het dit tog daarmee te make dat hy baie meer as 
Barth aan die mens as subjek van die geloof aandag wil skenk. Hoe-
wel hy saam met Barth die subjektivisme afwys, kritiseer hy Barth 
omdat Barth volgens hom uit reaksie in 'n valse objektivisme tereg 
gekom het. Volgens hom het Barth wel alle aksent gelê op die solus 
Christus en die sola gratia van die Reformasie, maar nooit werklik 
die voile betekenis van die sola fide deurdink nie. Daarom is die 
geloof vir Barth volgens Brunner uiteindelik hoofsaaklik 'n intel-
lektuele kennisname van wat God in Christus buite ons en bo-oor 
ons gedoen het. Die eksistensie, die persoon, die subjek word deur 
Barth weggedruk en die beslissings val nie meer in die geskiedenis 
en in die konkrete ontmoeting van die mens met die Woord nie, 
maar in die ewigheid. Vandaar die universalistiese trekke van Barth 
se teologie, waardeur die geloof van sy ems beroof word (Dogmatik 
III, 245 e.v.). 

Brunner was dan ook van mening dat die verdringing van Barth 
se invloed deur dié van Bultmann sedert ongeveer die vyftigerjare 
toegeskryf moet word daaraan dat Barth die vraag na die menslike 
subjektiviteit in die heilstoeëiening nooit behoorlik aan bod laat 
kom het nie. Vir Bultmann draai alles nou egter juis weer dáárom. 
Terwyl Barth en Bultmann aanvanklik albei deur Kierkegaard en 
die eksistensialisme beinvloed was, het Barth hom reeds spoedig 
daarvan losgemaak, terwyl Bultmann steeds konsekwenter die weg 
van die eksistensialisme, maar daarmee ook die weg van die subjek-
tivisme, bewandel het. Bultmann trek sy hele teologie saam op die 
punt van die subjektiewe heilstoeëiening. Daarin gaan dit vir hom 
om die eksistensiële beslissing van die geloof vir die nuwe Selbstver-
standnis (selfverstaan) waartoe hy deur die kerugma aangaande 
Gods eskatologiese heilshandeling in Jesus Christus opgeroep word. 

Vir die oningeligte kan dit lyk asof Bultmann daarmee wesenlik 
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niks anders sê as Luther nie. Dit lyk oppcrvlakkig asof ook Bult-
mann leer dat die geloof in die mens na vore geroep word deur die 
Woord en Gees van Jesus Christus. Tog is dit nie die geval nie. 
Qndanks sy moderniteit sit Bultmann in werklikheid die lyn van die 
negentiende-eeuse denke voort. Bultmann beoefen 'n teologie son-
der 'n leer van die Heilige Gees. Die kcrugma waaroor hy praat, is 
dus ook iets anders as die verkondigte Woord van Luther, waarvan 
dit deurgaans geld dat dit onafskeidelik met die Gees verbonde is en 
deur die krag van die Gees skeppend in die mens se lewe ingryp om 
die geloof op te wek. Die kerugma is vir Bultmann die geloofsgetuie-
nis van die apostels en die Christelike gemeente, niks meer nie. 
Dat dit in staat is om die mens tot geloof te beweeg, hang nie daar-
mee saam dat die Gees daardeur werk nie. Bultmann ontmitologi-
seer trouens die begrip "Gees" en sê dat geen moderne mens meer 
kan glo dat daar so-iets as 'n pneuma-substansie kan wees (soos 
Paulus volgens hom die Gees verstaan) wat van buite die mens af 
sy beslissings kan beïnvloed nie. Die enigste rede waarom die ke-
rugma in staat is om die mens tot geloof te beweeg. moet daarin 
gesoek word dat dit aansluit by en inspeel op die Vorverstiindnis 
van die mens, d.w.s. op die bewussynsinhoude van die mens wat 
saamhang met die eksistensiale van sy menssyn (angs, sorg, hoop 
ens.), en dus vir die mens "verstaanbaar" word en hom tot 'n nuwe 
"selfverstaan" beweeg. Die hele eksistensialistiese rigting in die teo-
logie konsentreer daarom op die hermeneutiek in die sin dat dit die 
kerugma wil interpreteer in terme wat aansluit op die mens se 
eksistensiële verstaansmoontlikhede. Die ontstaan van die geloof is 
hicrvolgens nie die vrug van die werksaamheid van die Heilige Gees 
nie, maar van die regte aansluiting tussen die kerugma en die mens se 
verstaansmoontlikhede soos dit by voorbaat in sy bewussyn gegee is. 
By die verstaan van die Woord gaan dit nie om die verligting deur 
die Gees nie, maar om die juiste hermeneutiek. Dit is duidelik dat 
die geloof onder hierdie omstandighede net soos in die negentiende-
eeuse subjektivisme 'n menslike moontlikheid is wat geaktiveer 
word deur die kerugma. By Bultmann en sy leerlinge (Fuchs, Ebe-
ling, in 'n sin ook Heinrich Ott) neem die geloof 'n groot plek in. 'n 
Mens kan selfs sê dat alles min of meer om die geloof draai. Dit 
word al duidelik as 'n mens let op die titels van hulle geskrifte: 
Glauben und Verstehen (Bultmann); Das Wesen des christlichen 
Glaubens, Wort und Glaube, Dogmatik des christlichen Glaubens 
(Ebeling), en Antwort des Glaubens (Ott). Deurgaans word die ont-
staan van die geloof in verband gebring met die verstaansproses of 
met die Woord-gebeure. In sy latere publikasies lê Ebeling 'n ver-
binding tussen die Heilige Gees en die Woord-gebeure en dit wek 
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die indruk dat hy dig in die buurl van Luther kom. Die agtcrgrond 
van hulle denke is egter totaal verskillend. In laaste instansie is hy 
meer tuis in die buurt van Schleiermacher as by Luther - en dit geld 
ook van sy Pneumatologie. 

Dit is egter nie net die eksistensialistiese hermeneutiek wat die 
werksaamheid van die Gees in die totstandkoming van die geloof 
misken nie. Ook Pannenbcrg ontken dat die verligting van die 
Heilige Gees noodsaaklik is vir die mens om tot kennis van die 
openbaring en dus tot geloof te kom. Hy beskuldig Barth en Bult-
mann albei van subjektivisme, omdat hulle, ondanks onderlinge 
verskille, daarvan uitgaan dat die waarheid van die Woord van God 
nie kenbaar of vcrifieerbaar is buite die geloof om nie. A1 beroep 
Barth hom daarby op die Heilige Gees as die subjektiewe werklik-
hcid en moontlikheid van die openbaring van God, en al word daar-
deur die pretensie gevoer van 'n geweldige objektiviteit van die ge-
loofskennis (dit sou selfs niks minder wees nie, as deelnamc aan die 
selfkennis van God), bly dit in laaste instansie tog maar 'n subjek-
tiewe, onverifieerbare oortuiging van Barth, of van wie dan ook 
andcrs, wat as die waarheid van die openbaring uitgegee word. In 
tcenstelling daarmee meen Panncnberg dat die geloof gebaseer moet 
word op die objektiewe feite van Gods openbaring in die geskiede-
nis wat vir almal toeganklik en verstaanbaar is wat hulleself nie 
doelbewus afsluit vir die "taal van die feite" nie. Wie homself op 'n 
onbevange manier met die feite van Jesus Christus besig hou, sal 
deur die feite self tot geloof kom. Pannenberg ontken nie dat die 
mens verblind is en dat die prediking die mens se oë moet open vir 
wat die werklike feite is nie, maar hy_iintken dat die Heilige Gees 
in enige spesifieke sin in die prediking aanwesig hoef te wees om die 
mens se oë te kan open, of om die geloof as vertroue op die open-
baring van God in hom te verwek. Trouens, Panncnberg wil die 
Gees juis losmaak van die "eensydige soteriologiese" funksie wat 
aan Hom toegeken is, en die Gees se kosmologiese betekenis na vore 
bring. Dat die Gees in 'n algemene sin betekenis het vir die mens-
like bewussyn en kennis ontken hy nie, maar wél dat die Gees teen-
oor die mens se gees staan en dus in vryheid, waar en wanneer Hy 
wil, deur die Woord die geloof in die mens opwek. Ook by Panncn-
berg is die geloof 'n menslike moontlikheid soos dit in die negen-
tiende-eeusc teologie was. Pannenberg dink vanuit die religie as na-
tuurlike verskynsel wat in alle godsdienste wesenlik gelyk is, selfs al 
word dit in die Christendom met 'n eie inhoud gevul. So keer ook hy 
terug na standpunte wat deur Barth met veel vuur bestry is. 

In die resente tyd het veral Helmut Thielicke 'n skerp kritiese 
houding teenoor hierdie ontwikkelinge ingeneem. Hy sien die eksis-
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tcnsialisticse teologie - maar ook vir Pannenberg - as 'n illustrasie 
van wat hy "Cartesiaanse teologie" noem. Daaronder verstaan hy 
'n teologie wat by die vraag hoe dit by die mens tot kennis van en 
geloof in God kom, die antwoord in die moontlikhede van die 
menslike subjek vind. Die soort teologie probeer om sonder die 
Heilige Gees klaar te kom, maar daarin word duidelik dat dit die 
dieptc van die mens se onvermoc om Gods Woord te hoor en te 
verstaan. heeltemal onderskat. Die geloof is nie maar die resultaat 
daarvan dat aan ons in die prediking iets meegedeel word op soda-
nige wyse, dat dit by ons kcnnisteoretiese voorveronderstellings aan-
sluit en daardeur die geloof vir ons moontlik maak nie. Dit kan 
alleen tot stand kom deurdat die Woord van God onder die mag 
van die Gees 'n skeppende Woord is wat ons wcerstand teen die 
Woord áfbreek en van ons 'n nuwe skepscl maak. Die mens moct 
deur die Gees bevry word tot die geloof. Die natuurlike mens neem 
die dinge van die Gees van God nie aan nie (1 Kor. 2:14). Die pro-
bleem van ongeloof kan nie met blote hermeneutiese metodes oor-
brug word nie, maar alleen deur die Heilige Gees wat aan ons nuwe 
verstaansmoontlikhede skenk. In hierdie verband spreek Thielicke 
dan oor die inwendige getuienis van die Heilige Gees en oor die 
noodsaaklikheid dat die Gees aan die mens wat in homself daartoe 
magteloos is, die moontlikheid van die geloofsbeslissing eers moet 
verleen (Fil. 2:13, 1 Thess. 2:13). Die geloof is slegs te verstaan 
vanuit die werksaamheid van die Woord en die Gees. Daarvoor kan 
Thielicke homself natuurlik uitvoerig op die Reformatore beroep. 

2.2.2. Die leegheid van die geloof 
Alles wat in die kringe van die dialektiese teologie oor die geloof 
gesê is. is vanuit die staanspoor gesê binne die konteks van die leer 
van die regverdiging deur die geloof alleen. In die lig daarvan moet 
die uitdrukking "die leegheid van die geloof" wat veelvuldiglik in 
die eerste periode by teoloë in dié kringe gehoor kon word, verstaan 
word. Daarmee wil hulle aandui dat die geloof in sigself volkome 
onverdienstelik is. In die subjektivistiese teologie is ook wel gesê dat 
In mens deur die geloof geregverdig word, maar omdat geloof ver-
staanis as 'n menslike moontlikheid en kwaliteit of ook as 'n mens-
like gesindkeid_5nJlOUding_wat vir God aanvaarbaar is en dáárom 
- as verbetering van die mens se morele peil - die mens xegverdig. 
het die geloof tog prakties weer tot 'n "goeie werk" geword waar-
mee die mens sy saligheid verdien. In werklikheid het die subjekti-
vistiese neo-Protestantisme in die regverdigingsleer baie nader aan 
die standpunt van die konsilie van Trente gestaan as aan die Refor-
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masie. Uit reaksic hicrtecnoor word die geloof dcur die dialektiese 
teoloë omskryf as volkome Ieeg in sigself, as volstrekte gerigtheid 
op sy inhoud, die genade van God. 

Met 'n beroep op Luther en Calvyn word die begrip "leegheid" 
hanteer om te onderstreep dat die geloof geen menslike "werk" is 
nie, maar juis die afsien van alle eie werke. Die Reformasie het in 
hierdic vcrband ook gepraat van die "instrumentele karaktcr" van 
die geloof, omdat die geloof gesien is as die "middel" waardeur die 
geregtigheid van Christus aangeneem word, die lee hand waarmee 
dit ontvang word (vgl. NGB, art. 22). Die dialektiese teologie lê alle 
klem daarop dat dit juis die goddelose is wat deur die geloof gereg-
verdig word 1 nie omdat die geloof enige waardc in homself het nie, 
maar omdat dit die erkenning is van die mens se ellcnde en skuld 
en die volledige afsien van enigiets in die mens om alleen op die ge-
nadc van God te vcrtrou. 

In verband daarmee ontken hulle nou ook dat die geloof as 'n 
menslike houding of kwaliteit beskryf kan word, laat staan nog as 
net 'n spesiale vorm van algemeen-menslike vertroue. Dit is 'n "oer-
akte", psigologies onverklaarbaar. Dit is veral Emil Brunner wat 
in dcrgelike terme probeer om duidelik te maak dat die geloof 
cnkel leegheid is, die teendeel van alle "werke", volledige betrok-
kenheid op sy voorwerp, die genade-woord van God. Daarin is hy 
cgter in ooreenstemming met Barth, wat reeds in sy Romerbrief die 
geloof in allerlei negatiewe terme beskryf het as Hohlraum, as die 
krater waar die bliksem van Gods Woord ingeslaan het, as lcë 
ruimte, openheid 11a God toe ens. Daarmee wil Barth die "eksen-
trieke" karakter van die geloof beklemtoon: dit is in sigself niks 
cn bestaan enkel by die grasie van die voorwerp waarop dit gerig is. 
Dit is vir Barth veral baie belangrik om te onderstreep dat die ge-
loof geen menslike moontlikhcid of hoedanigheid is nie, maar 'n 
werking van die Gees van God. Daarom noem hy^die Heilige Gees 
ook die subjek van die geloof, al gaan die geloof nic buite die mens 
oni nie. Soms kom hy baie naby daaraan om te sê dat dit eintlik 
die Heilige Gees is wat in die mens gjo, en lyk dit asof die menslike 
geloof net 'n eggo is wat in die mens deur die openbaring van God 
opgeroep word. 

Teen die toegespitste formuleringe van Barth, Gogarten en Brun-
ner het daar van verskillende kante kritiek ingekom. Veral Ber-
kouwer - om maar een te noem - het herhaaldelik daarop gewys 
dat daar by hierdie teoloë 'n reaksionêre wyse van spreke is wat die 
egte korrelasie van geloof en openbaring of geloof en genade in die 
gedrang bring. Hoewel Berkouwer die intensie van die dialektiese 
teologie in hierdie opsig altyd waardeer het, was hy van mening dat 
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dit die menslike karakter van die geloof as korrclaat van die open-
baring en genadc van God feitlik opgchcf het uit vrecs dat die ge-
loof as 'n menslike prestasie of werk verstaan sou word. Hy was 
egter van mcning dat dit heeltemal nie die geval hoef te wees nie en 
dat nog die Reformatore, nog die Skrif die krampagtigheid ken 
wat by hierdie teoloë sigbaar word. Die geloof as menslike daad of 
houding bedreig nie as sodanig die onverdienstelike karakter van 
die regverdiging nie. Dit is alleen wanneer die geloof as 'n menslike 
verdienste of menslike moontlikheid beskou word, dat dit die geval 
sou wees. Wanneer die geloof egter as menslike daad of houding 
verstaan word wat die vrug is van die werk van die Gees, kan dit 
nog steeds verstaan word as die afsien van alle eie waardc en vol-
kome vertroue op die barmhartigheid van God. Die korrelasic tus-
sen geloof en regverdiging mag nie in 'n goddelike monoloog opge-
los word, waarby die mens slegs die "deurgangspunt" is vir die 
spreke van God nie. Dan sou die geloof die karakter kry van 'n 
vreemde element in die mens wat hom eintlik onaangcraak laat. 'n 
soort donum superadditum, in plaas daarvan dat verstaan word 
dat die hele mens vanuit sy hart in die geloof op God betrokke is. 

Die bedoeling van die aanvegbare formuleringe van die dialek-
tiese teoloë - wat later by hulle in onbruik raak of in 'n breer kadcr 
funksioneer - was intussen egter duidelik genoeg. Dit het vir hulle 
gegaan om 'n terugkeer na 'n forensiese leer van die regverdiging. 
Die regverdiging word verstaan as 'n objektiewe. regterlike daad 
van God waarin Hy die mens om Christus ontwil vryspreek en aan 
hom die geregtigheid van Christus toesê, sodat hy self, alhoewel hy 
in homself 'n goddelose is, voor God as geregverdig geld. Die-im-
putatiewe, deklaratoriese, sintetiese karakter van die regverdigings-
oordeel van God word deur hulle op die voorgrond geplaas in reak-
sie op die verwaarlosing daarvan deur die neo-Protestantisme. Hier-
in gryp hulle direk op die Reformatore terug, en dan in die beson-
der op Luther. Vir sover daar na die gereformeerde tradisie terug-
gegryp word, is dit veral Kohlbrugge wat die geeste boei. Hoewel 
Kohlbrugge uit oortuiging gereformeerd was, is daar in die struk-
tuur van sy teologie tog 'n wesenlik-Lutherse trek. Dit gaan daarby 
met name om die voorkeur vir 'n dialektiese kyk op die verlossing 
in teenstelling tot 'n prosesmatige voorstelling daarvan. Die mens 
word gesien as totaal sondaar en totaal geregverdig tegelyk (simul 

justus et peccator). In werklikheid is die verlossing geen proses binne 
die skepping nie, maar die opheffing van die skepping deur Gods 
nuwe, herskeppende regverdigingsoordeel. Die herskepping sluit nie 
aan by die geskapene om dit van die mag van die sonde deur 'n 
proses van verandering te bevry nie, maar proklameer in teenstel-
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ling tot die skepping (wat totaal onder die sonde gestcl word) die 
nuwe skepping. Noordmans noeni dit êrens die "groot religie" van 
Luther en Kohlbrugge, in teenstelling tot die "klein religie" van 
diegene wat verlossing as herstel van die skepping ná die sondeval 
verstaan (De betekenis van Kohlbrugge, 20). 'n Mens sou egler ook 
kon sê dat hier vanuit 'n skerp teenstelling tussen natuur en genade 
gcdink word. Daarom is dit vir sowel Luther as Kohlbrugge on-
moontlik om van enige konstateerbaarheid van die verlossing in die 
mens self te praat. Die geloof is geen ervaringsgrootheid nie en raak 
die mens eintlik net, soos Luther dit uitdruk, in 'n "matematiese 
punt sonder uitgebreidheid". Die geregtigheid van die mens is nooit 
iets wat hy in homself besit nie. Sy geregtigheid lê enkcl in Christus 
en is sy deel kragtens Gods oordeel wat Hy oor die mens uitspreek. 
Soos God die mens 'n sondaar noern en die mens dit daarom ook is. II 
so noem God die mens in sy genade 'n regverdige, en daarom is j 
die mens dit ook. Dat die sondaar deur die geloof geregverdig word,'1 

beteken nie dat die mens se geloof as sodanig hom regverdig nie, 
maar dat hy deur die geloof slegs Gods oordeel oor hom toestem. 

Dit is duidelik waarom die dialektiese teologie in sy reaksie teen 
die subjektivisme en onder invloed van die neo-Kantiaanse filosofie 
juis hierin by Luther en Kohlbrugge kon aansluit. Dit het die denk-
kaders verstrek om terug te keer na 'n regverdigingsleer wat ener-
syds die radikale verdorwenhcid van die mens en andersyds die 
totale triomf van Gods genade oor die menslike duisternis kon uit-
spreek. Teenoor Rome, maar ook teenoor die Piëtisme en die sub-
jektivisme met sy ingeboude semi-Pelagianisme kon die objektiwi-
teit en die eskatologiese karakter van die heil gehandhaaf word 
as 'n werklikheid buite die mens wat op hom toekom deur die oor-
deel van God. Wanneer Karl Holl in die twintigerjare kom met sy 
analitiese interpretasie van Luther se regverdigingsleer, as sou 
Luther in teenstelling tot Melanchton en die latere Ortodoksie ge-
leer het dat dit in die regverdiging van die sondaar gaan om 'n reg-
verd'ig-making en nie net om 'n regverdig-verklaring nie, dan word 
daarop vanuit die dialektiese teologie met 'n duidelike nee geant-
woord. Volgens Holl het Luther geleer dat God die sondaar by 
voorbaat regverdig verklaar op grond van die feit dat Hy vooruit 
sien dat die sondaar uiteindelik 'n volmaak-regverdige gaan wees. 
God neem immers die sondaar in sy gemeenskap op en vernuwe 
hom innerlik in 'n proses van omsetting wat uiteindelik volkome sal 
wees. In die sin vorm die mens se inherente geregtigheid dan die 
grond vir sy regverdigverklaring. Elke ander interpretasie, meen 
Holl, sou daartoe lei dat die waaragtigheid van God in die gedrang 
kom. God kan nie 'n mens regverdig verklaar, as hy nie ook werk-
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lik regverdig is nie. Teenoor hierdie analitiese interpretasie van 
Luther (wat naas Holl ook deur Seeberg en Hirsch voorgestaan is) 
stel nie slegs die dialektiese teologie nie, maar ook vele uit die 
kringe van die Luther-Forschung (die navorsingsbeweging oor die 
teologie van Luther) 'n sintetiese interpretasie. Dit hou vol dat God 
volgens Luther die mens nie regverdig verklaar op grond van sy 
werklike of verwagte innerlike vernuwing nie, maar alleen ter wille 
van Christus. God voeg by wyse van sprekc die geregtigheid deur sy 
regverdigverklaring aan die sondaar toe en bedek hom met die 
kleed van Christus se geregtigheid. Alleen só, meen hulle, kan die 
genade-karakter van die regverdiging en die uitsluiting van alle 
roem, soos dit die oorspronklike betekenis van die uitdrukking sola 
fide was, gehandhaaf word. Alleen só kan ook die heilsekerheid ge-
waarborg bly, wat tog daarop berus dat God die mens eens en vir 
altyd totaal vrygespreek het van al sy ongeregtighede, en dat die uit-
eindelike verlossing dus nie afhanklik is van die gebrekkige gereg-
tigheid wat die mens in hierdie lewe deur die werking van die Gees 
deelagtig word nie. 

2.2.3. Die geloof as veranderende krag 
Sedert die sestiende eeu staan die Reformasie by Rome onder die 
verdenking dat dit 'n "ekstrinsesistiese" regverdiging leer, d.w.s. dat 
dit leer dat die mens geregverdig word deur 'n vreemde en uitwen-
dige geregtigheid wat hom van buite toegereken word, sonder dat 
hy self verander hoef te word. Veral die uitdrukking van Luther 
dat die geregverdigde mens simul justus et peccator is, het aanleiding 
gegee tot die misvatting dat Luther sou meen dat alles in die ge-
regverdigde sondaar maar kan bly soos dit was. Rome was van oor-
deel dat daarmee toegegee is aan die libertinisme wat leer dat 'n 
mens vry is om te doen wat jy wil, omdat jy tog uit genade gered 
word. Ook het dit in die Reformasie 'n vorm van antinomisme ge-
sien, wat redeneer dat die wet vir die gelowiges geen geldigheid 
meer besit nie. Tot in die twintigste eeu word hierdie beskuldiginge 
in die Rooms-Katolieke handboeke oor die dogmatiek herhaal en 
word die oortuiging uitgespreek dat die leer van die Reformasie 
wat die goeie werke by die regverdiging uitskakel, noodwendig tot 
sedelike laksheid moet lei of, SODS die Heidelbergse Kategismus dit 
formuleer, dat dit "goddelose en sorgelose mense kweek". 

In hierdie opsig het Rome werklik gemeen dat hy die Reformasie 
voor die Skrif self moes stel. Leer die Skrif dan nie duidelik dat die 
mens geoordeel sal word volgens sy werke nie? (Gal. 6 :7 ; 2 Kor. 
5:10; Matt. 25:31 e.v. en dikwels). Leer die Skrif nie bowendien dat 
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die mens loon vir sy goeie werke sal ontvang nie? (Matt. 6 :4 ; Luk. 
6:37-38; Koí. 3:24; 2 Tim. 4 : 8 ens.). En is dit nie 'n eensydige be-
roep wat die Reformasie op die Skrif doen, as maar net na Paulus 
se uitsprake oor die regverdiging deur die geloof vcrwys word, tcrwyl 
Jakobus tog uitdruklik verklaar dat 'n mens uit die werke geregverdig 
woriTën nie alleen deur die geloof nie (Jak. 2:24)? Dwarsdeur die 
Skrif is daar tekste wat daarop wys dat geen gierigaard of moorde-
naar of wellusteling ens. die koninkryk van God sal beërwe nie (1 
Kor. 6 :10 ens.). Veronderstel al hierdie tekste nie die verantwoorde-
likheid van die mens en die eis dat hy homself van sy booshcid moet 
bekeer en 'n nuwe lewe moet lei voordat hy gered kan word nie? 

Die Reformatoriese antwoord op hierdie beskuldiginge en vrae 
was nie onduidelik nie. Dit was eenvoudig dat die geloof waardeur 
die mens geregverdig word, hoewel dit leeg is in sigself en heeltemal 
op die genade van God gerig is, tog in sy betrokkenheid op die ge-
nade van God 'n werkende en veranderende mag in die mens is wat 
hom noodwendig - as die geloof ten minste eg is - innerlik sal ver» 
nuwe. Bekend is in hierdie verband die woorde van Luther dat, afe 
die geloof nie sonder alle, ja selfs sonder die geringste werke is nie, 
dit die mens nie kan regverdig nie, maar dat dit terselfdertyd on-
moontlik is dat die geloof sonder talryke, groot en ywerige werke 
kan wees (WA 7/231,7). Daarmee wil Luther sê dat 'n mens nie 
deur of op grond van jou goeie werke geregverdig word nie, maar 
tog ook nie daarsonder nie, omdat die ware geloof homself by wysc 
van spreke altyd in goeie werke sal inkarneer, sodat die goeie werke 
selfs as maatstaf kan geld by die vraag of daar egte geloof in 'n 
mens is of nie. Van hier uit is dit duidelik dat dit vir die Reformasie 
geen probleem was om die Skrifgegewens wat hierbo genoem is, as 
in volkome harmonie met die leer van die regverdiging deur die ge-
loof alleen te verstaan nie, selfs al is dit waar dat Luther by geleent-
heid die Brief van Jakobus 'n brief van strooi genoem het, omdat 
dit nie so duidelik as Paulus oor die regverdiging deur die geloof 
alleen spreek nie. Immers, die Reformasie was volkome in staat om 
duidelik te maak dat die oordeel volgens die werke ten dicpste 'n 
oordeel is oor die vraag of die ware geloof by die mens aanwesig 
is of nie, want slegs waar daar 'n ware geloof is, kan daar ook werk-
lik werke gedoen word wat God behaag. Netso kon die Reformasie 
(en met name Calvyn) daarop wys dat die Brief van Jakobus nie 
in stryd is met Paulus nie, omdat dit gerig is teen die moontlikheid 
dat daar by 'n mens 'n "dooie geloof" kan wees. Inderdaad, 'n dooie 
geloof sal nie die sondaar kan regverdig nie, maar dit is dan ook nie 
die soort geloof waaroor Paulus dit het nie. Paulus praat oor 'n 
lewende geloof, en 'n lewende geloof kan nie sonder goeie werke 
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wees nie, soos die Heidelbergse Katcgismus ook sê dat dit onmoont-
lik is dat iemand wat in Christus deur 'n ware geloof ingeplant is, 
geen vrugte van dankbaarhcid sal voortbring nie (vr. 64). En wat 
die loongedagte betref, was dit vir die Reformasie nie moeilik om 
duidelik te maak dat God die mens nie na verdienste beloon nie, 
maar uit genade. Kort saamgevat: die Reformasie kon sonder moei-
te duidelik maak dat hy nie libertinisties of antinomisties ingestcl 
was nie en in elk geval nie minder prys gestel het op goeie werke 
as Rome nie, maar dat hy die goeie werke nie as voorwaarde vir die 
regverdiging wou verstaan nie, maar as die vrug en gevolg daarvan. 

Omdat Rome nog steeds die vernaamste gespreksgenoot van die 
Reformasie bly, word daar ook in die twintigste eeu deur protestant-
sc tcoloë uitvoerig op hierdie kwessies ingegaan. Barth, Berkouwer, 
Van Ruler, Weber, Kreck e.a. voer in hulle dogmatiese werk 'n 
deurlopende diskussie met Rome en verdedig daarby die oer-inten-
sies van die Reformasie. Tog vind ons in die twintigste eeu ook 'n 
groter bereidheid by protestantse teoloë om toe te gee dat die wyse 
waarop die forensiese karakter van die regverdiging veral sedert die 
tyd van die Ortodoksie voorgestel is, aanleiding kon gegee het tot 
misverstande, Wanneer die goeie werke gesien word as iets wat eers 
agterna ter sprake kom en dus met die regverdiging as sodanig nog 
niks te make het nie, kan 'n sekere onbekommerdheid oor die le-
wensvernuwing die gevolg daarvan wees. Dit lyk dan immers asof 
daar van regverdiging sprake kan wees ook waar daar geen vrugte 
van die bekering is nie, en dit is in stryd met die bedoeling van die 
Skrif en die Reformasie. Hoe goed bedoeld ook, kan 'n dergelike 
voorstelling lei tot 'n ekstrinsesistiese verkorting van die regverdi-
gingsleer (Pohlmann) of tot 'n "goedkoop genade" (Bonhoeffe.r). 
Adolf Schlatter meen dat 'n bepaalde voorstelling van die sola fide 
skadelik was, omdat dit 'n laksheid met betrekking tot die lewens-
vernuwing in die hand gewerk het, en so sê ook Bonhoeffer dat die 
leerlinge van Luther die "duur genade" in 'n goedkoop genade ver-
ander het, 'n genade sonder navolging van Christus. En dit moet dan 
as Luthers geld, sê hy, dat die navolging van Christus aan die wet-
tisiste, aan die Gereformeerdes en dwepers oorgelaat word. Daar-
teenoor wil hy beklemtoon dat geloof en gehoorsaamheid nie van 
mekaar geskei kan word nie en dat geloof sonder gehoorsaamheid 
'n vorm van selfbedrog is. 

Dit was een van die resultate van die Luther-Forschung dat ont-
dek is hoe innig die eenheid tussen geloof en lewensverandering 
werklik by Luther was. In 'n doelbewuste teruggryping agter die 
Ortodoksie op Luther self word in die Lutherse dogmatiek van ver-
skillende kante beklemtoon dat dit in die regverdiging nie maar om 
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'n tocrckcning van die geregtigheid van Christus gaan nie, maar om 
'n daad van God waarin Hy in die mens skep - en wel deur die 
geloof - wat I ly hom toereken. Daarom kan W. Dantine sê dat die 
regverdiging nooit sonder die heiligjng jean wees nie, en selfs m'/bf M 
is sonder die heiligingjiie. R. Hermann wys daarop dat die sondaar 
deur die geloof niks minder as die geregtigheid van God self en die 
geregtigheid van Christus aanneem as sy eie nie, en dat dit hom van 
Gods kant ook in die daad van die regverdiging geskenk word. 
Prenter beklemtoon dat die geloof wat die vreemde geregtigheid 
van Christus aanneem, in die volste sin van die woord die ware ge-
regtigheid is. Die ware geregtigheid van die mens bestaan immers 
daarin dat hy bereid is om God gelyk te gee in sy oordeel oor hom 
en in die geloof die geregtigheid en die lewe wat hom toegesê word, 
te ontvang. Waar 'n mens dit doen, word hy nie slegs as regverdig 
beskou in 'n uiterlike sin nie, maar is sy geloof niks anders nie as 
geregtigheid in die volste sin van die woord (Dogmatik II, 420). 'n 
Mens dink hicr onwillekcurig aan Luther se uitspraak dat die ge-
loof die vervulling is van die cerste gebod (om God lief te lie en te 
vertrou) en daarmee ook die vervulling van alle gebooie. Waar dit 
so verstaan word, is die regverdiging deur die geloof cn die lewens-
vernuwing uiteraard met mekaar gegee cn is dit onmoontlik om van 
'n ekstrinsesistiese opvatting te praat. 

Hierby kom nog die féit dat die Lutherse teologie die regverdiging 
deurgaans in verband bring met die verhouding tussen wet en evan-
gelie. Dit hou onder meer in dat die mens deur die wet veroordeel 
en verbrysel word, sodat die mens na Christus en die genade van God 
uitgedryf word. Die geloof waardeur die mens geregverdig word, 
veronderstel dus reeds die berou en die bckcring van die mens. Wer-
ner Elert beklemtoon dat die versoening in Christus slegs geld vir 
diegene wat hulle met God laat versoen. Die regverdiging is dan ook 
geensins 'n verbygaan van die sonde, asof die bestaan daarvan net 
uitgewis word nie. Ook in die regverdiging word die erns van Gods 
oordeel oor die sonde gehandhaaf, maar God "begenadig" die skul-
dige mens deur genade vir reg te laat geld en hom die geregtigheid 
van Christus toe te reken. In die regverdiging word die ou mens dus 
in die dood gegee, waar hy volgens reg hoort, terwyl God aan die 
gelowige die geleentheid van 'n opstanding tot 'n nuwe lewe gee. Ook 
hier is dit duidelik dat van libertinisme of antinomisme geen sprakc 
is nie. Die cms van die sonde word in die Lutherse regverdigingsleer 
deur die swaar aksent op die veroordelende wet wakker gehou. Ook 
die uitdrukking dat die geregverdigde mens tegelyk sondaar en reg-
verdige is, beteken nie dat sy sondaar-wees gckondonccr word nie, 
maar is gelaai met scdelike eras, omdat dit ook die gelowige mens 
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voortdurend daaraan hcrinncr dat hy, gcsicn ondcr die gcsigspunt 
van die wet, in homself niks meer as 'n sondaar is nic. Dit roep die 
gelowige op tot 'n voortdurende bekering. 

Ook van Karl Barth, wat vanweë sy toegespitste formuleringe oor 
die leegheid van die geloof beskou is as die mees konsckwente ver-
teenwoordiger van die protestantse ekstrinsesisme, geld dit dat hy 
veral ná sy Christologiese wending baie positief oor die ingaan van 
die heil in die menslike eksistensie kan praat. Dit is waar dat Barth 
daaroor anders praat as die Lutherse teoloë. Omdat hy dink vanuit 
die uitverkiesing van alle mense in Christus en hulle ingeslotenheid 
in Horn, praat hy op 'n baie meer objektiewe wyse en veel minder 
eksistensieel oor die regverdiging as die Lutherane. Die Lutherane 
sien die regverdiging vernaamlik as Gods daad van veroordeling en 
vryspraak in sy onderhandeling met die individuele mens wat in be-
rou en geloof voor God staan. Barth spreek egter in eerste instansie 
oor die regverdiging in verband met die totale geskiedenis van die 
versoening tussen God en die mense soos dit opgesluit lê in die ewige 
oer-beslissing van God om die mens in Christus genadig te wees en 
geopenbaar word in die kruis en opstanding van Christus. Die reg-
verdiging as daad waarin God Homself regverdig deur te bewys dat 
Hy getrou bly aan Homself en niks afdoen aan sy toorn en gerig oor 
die sonde nie, is dus in 'n sekere sin 'n ewige daad van God wat al-
reeds voltrek word in Gods keuse om vir Homself die dood te kies 
en vir die mens die lewe. Die openbaring van hierdie self-regverdiging 
van God vind plaas in die kruis en opstanding van Christus, waarin 
God enersyds die ou mens in die dood vernietig, maar andersyds die 
mens ook weer in die gerig vryspreek en in Christus 'n nuwe toekoms 
skenk. 'n Mens kan dus ook sê dat die regverdiging van die mens in 
die kruis en opstanding van Christus plaasvind. Wanneer Barth 
binne hierdie konteks praat van die regverdiging deur die geloof, 
dan bedoel hy daarmee dat die geloof die enigste regte wyse is om 
kennis te neem van en gehoorsaam te word aan die werklikheid dat 
God in Christus Jesus die ou mens vernietig en die nuwe, geregver-
digde mens geskep het (KD. IV/1,689). 

Van enige "ewige" beslissing wat daar in die mens se geloof sou 
val, is daar by die latere Barth ewe min sprake as by die vroeëre. 
Van alles wat Barth oor die leegheid van die geloof in sy vroeëre 
periode gesê het, neem hy eintlik nooit iets terug nie. A1 verskil is dat 
hy in sy latere fase geen twyfel daaroor laat dat die werklikheid van 
die nuwe mens wat in Christus aanwesig is, deur die werk van die 
Gees ook in die konkrete menslike bestaan van die gelowiges 'n aan-
vanklike realisering vind nie. In hierdie verband kan hy dan ook 
baie positief daaroor wees dat die heil nie bo-oor die mens sweef nie, 
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maar in sy eksistensie indring, dat die geloof 'n egte mcnslike daad 
is en dat dit as sodanig 'n veranderende en selfs "kreatoriese" krag 
in die mens hct (KD. 1V/I. 827 e.v.). Dit is selfs só dat Barth in sy 
regverdigingsleer by voorbaat die lewensverandering van die gereg-
verdigde mens in berekening bring. In die tradisionele dogmatiek is 
altyd gesê dat die regverdiging nie allcen die vergiffenis van die son-
de insluit nie, maar ook die aanneming tot kinders. Hierdie element 
word by Barth uitgewerk. Daarom kan by nie alleen praat van die 
innige gemeenskap wat daar tussen God en die geregverdigde mens 
tot stand kom nie, maar sê hy ook dat God met die gelowige 'n ge-
skiedenis maak waarin Hy aan hom alles meedeel wat in die regver-
diging in Christus opgesluit lê, selfs al is dit waar dat dit nog in Chris-
tus verborge is en slegs die begin daarvan in hierdie lewe aan hom 
sigbaar word. Daarom wil Barth ook nie die uitdrukking "simul 
justus et peccator" suiwer dialekties verstaan, asof die geregverdigde 
mens in dieselfde sin 'n sondaar is as wat hy 'n regverdige is nie. Die 
geregverdigde is in 'n geskiedenis betrokke waarin hy onderweg is 
na die voile geregtigheid, terwyl sy sondaar-wees daaraan onder-
geskik is en in werklikheid agter hom is as dit wat veroordeel en 
verby is (KD. IV/I. 660). Ook by Barth is daar dus van geen eks-
trinsesisme sprake nie. 

2.2.4. Die waarde van die geloof 

In die diskussie rondom die regverdigingsleer van Barth het die kri-
tiek wat teen hom ingebring is, in die loop van tyd 'n verandering 
ondergaan. Berkouwer het begin deur Barth te verwyt dat hy uit 
reaksie teen die subjektivisme eintlik geen ruimte het vir die geloof 
as cgte menslike moontlikheid nie en saam met baie ander het hy 
gevrees dat daar by Barth van 'n werklike ingaan van die heil in die 
menslike eksistensie nie veel tereg sal kan kom nie. Langsamerhand 
verskuif die aksent van sy kritiek egter, toe dit duidelik word dat 
Barth wél positief kan praat oor geloof en wedergeboorte, regverdi-
ging en heiliging. Sy kritiek word dan dat Barth, denkend vanuit die 
uitverkiesing en dus vanuit die triomf van die genade, nie die waarde 
van die geloof tot sy reg laat kom nie. Daarmee bedoel Berkouwer 
dat by Barth alles reeds by voorbaat in die ewigheid vaslc, dat Barth 
'n universalistiese uitverkiesingslecr daarop nahou wat daarheen ten-
deer dat alle mense in elk geval in Christus uitverkies is en gereg-
verdig is, en dat hulle geloof of ongeloof daar geen verskil aan kan 
maak nie. Die erns van die geloof en die beslissingskrag daarvan 
word deur Barth opgehef. Selfs al wil Barth nie ontken dat daar in 
die geloof tog 'n sekere beslissing val, en dat die ongeloof "lewens-
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gevaarlik" is nie, val dit volgens Berkouwer in die gehecl van Barth 
se teologie nie in te sien hoe die ongeloof lewensgevaarlik kan wees 
nie, terwyl Barth uitdruklik verklaar dat die mens in sy ongeloof nie 
die beslissing wat van Gods kant oor hom geval het, ongedaan kan 
maak nie. Berkouwer beroep hom dan op die Skrif wat op 'n on-
gekompliseerde manier oor die erns van die geloof, ja ook oor die 
noodsaaklikheid van die geloof praat. 

In hierdie kritiek staan Berkouwer nie alleen nie. Ook Brunner het 
hom op hierdie punt van Barth gedistansieer en Barth verwyt dat hy 
in 'n valse objcktivisme verval het wat nie meer ruimte laat vir die 
bybelse spreke oor die geloof nie. Volgens hom is die geloof in die 
Skrif die "goddelike voorwaarde" vir die heil en geniet dit as die 
subjektiewe element dieselfde rang as die openbaring van God as ob-
jektiewe element. Juis daaraan sou Barth volgens hom geen reg laat 
geskied nie. Wesenlik is dit dieselfde kritiek wat deur almal na vore 
gebring word wat Barth daarvan beskuldig dat by hom die geskiede-
nis nie meer ernstig opgcneem word nie, omdat alles by hom word 
tot 'n goddelike "monoloog in die hemel". Dieselfde kom ook na 
vore in Pohlmann se siening dat Barth 'n monistiese opvatting van 
die genade het, omdat Barth nie meer die teenstelling tussen wet en 
evangelie ken nie, maar die wet as 'n vorm van die evangelie verstaan 
en só alles, tot die aanklag en die gerig van God, deur die genade laat 
oorspocl. Op hierdie wyse, meen Pohlmann, kom Barth in die naby-
heid van Tillich en Teilhard de Chardin wat eweneens sulke monis-
tiese opvattings van die genade het, omdat hulle op 'n idealistiese en 
neo-Platoniese of selfs evolusionistiese wyse die heil as 'n werklik-
heid sien wat opgesluit lê in die geskiedenis wat van God uitgaan en 
weer tot Hom terugkeer. In hierdie soort visie op die heil word die 
jbordeelsaspek van die bybelse boodskap weggeneem, teen die agter-
grond waarvan die genade as genade verstaan kan word. Die teen-
spraak wat daar in die Nuwe Testament is tussen toorn en genade. 

y / /Iwet en evangelic, oordegl_en vryspraak wordhieyin 'n eenheidsvisie 
opgeneem wat die skerp kante daarvan wegneem. En die menslike 
beslissing oor sy eie wel en wee soos dit in die geloof gevel word, bly 
dan in die slag. 

Die vraag waarvoor ons deur hierdie kritiek gestel word, is waiter 
alternatief daar vir die opvattings van Barth bestaan. Dat hierdie 
kritiek veral van Lutherse kant baie skerp teen Barth ingebring word, 
is te begrype. Ondanks die groot mate van aansluiting tussen Barth 
en die Lutherse teoloë, veral in die eerste fase van sy optrede, moet 'n 
mens die verskille tussen hulle nie miskyk nie. In die Lutherse teolo-
gie neem die regverdigingsleer 'n sentrale plek in. Hoewel die spesi-
fieke woorde nie by Luther self teruggevind kan word nie, is dit tog 
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in oorecnstemming met sy denke dat aan horn toegeskryf word dat 
hy sou gesê het dat die regverdiging deur die geloof die articulus 
stantis et cadentis ecclesiae is (die artikel waarby die kerk staan en 
val). Luther se hele teologic sentreer om die regverdigingsleer. In 
die Luthcrse dogmatiek van die nuwe tyd is hierdie tendens gehand-
haaf. Dit word veral daarin sigbaar, dat die hele heilstoeëiening as 
ingeslote in die regverdiging deur die geloof gesien word. Die be-
grippe "geloof" en "regverdiging" het dan ook in die Lutherse 
siening 'n omvattende betekenis. Alles wat van die kant van die mens 
oor die heilstoeëiening gesê kan word, word saamgevat onder die 
begrip "geloof". Presies só kan alles wat van die kant van God oor 
die heilstoeëiening gesê word, saamgevat word in die begrip "reg-
verdiging". So kry geloof en regverdiging albei 'n totaliteitskarakter. 
Die gevolg is enersyds dat die regverdigingsleer dreig om alle ander 
aspektc van die heil (soos wedergeboorte en heiliging) ten gunste van 
die regverdiging op die agtergrond te dring. maar andersyds dat aan 
die geloof as die menslike korrelaat van die heil 'n groot betekenis 
toekom. In die Lutherse dogmatiek word die "leegheid" van die ge-
loof met groot klem gehandhaaf, maar terselfdertyd word, veral in 
verband met die skakeling van die regverdigingsleer met dié van wet 
en evangelie, aan die geloof 'n beslissende betekenis in die ontvangs 
van die heil toegeskryf. 

Vir die Lutherse besef is die regverdiging iets wat plaasvind in 
die eksistensiële beslissing wat in die mens se geloof val, wanneer 
hy teen die toorn van die verborge God in homself werp op die 
genadige God wat Homself in die evangelie geopenbaar het. Tot 
hierdie beslissing van die geloof word die mens opgeroep deur die 
gepredikte Woord en deur die verbinding tussen Woord en Gees 
word hy by die aanhoor van die Woord ook metterdaad deur die 
Gees bevry om te hoor, te glo en vir die genade te kies. Die Lutherse 
teologic weet dus van die "passiviteit" van die mens by die ontstaan 
van die geloof en skakel sorgvuldig die idee uit dat die mens uit eie 
vermoë tot die geloof kan kom. In hierdie sin is die beslissing wat in 
die geloof val, wel 'n menslike beslissing, maar dit is tog deur-en-
deur genade. Wat Luther geleer het oor die onvryheid van die mens-
like wil om vir God te kies, word deur die Lutherse dogmatiek aan-
vaar. En tog: op 'n bepaalde moment word daar skielik 'n voor-
behoud ingevoer. Dit is die voorbchoud dat die mens tog in staat is 
om homself teen die genade te versel. Die mens kan die genade van 
God weier, al is hy nie uit homself in staat om dit aan te neem nie. 
So sc Elcrt dat die versocning in Christus net geld vir diegenc wat 
hulle met God laat versoen, en Thielicke, wat origens so duidelik 
oor die genade-karakter van die verlossing spreek, sê dat die Hcilige 
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Gees 'n mens so seer vrymaak, dat Hy die mens selfs teenoor 
Homself vrymaak en so die risiko op Horn neem dat die mens Horn 
kan afwys (Ev. Glaube III, 41). 

Tradisioneel was dit die Lutherse standpunt dat die mens die 
vcrmoë het om die genade van God te weier. Vandaar ook dat die 
Lutherane in die leer van die volharding van die heiliges van die 
Gereformeerdes verskil het. Die motief agter hulle standpunt is dat 
die verantwoordelikheid van die mens nie uitgeskakel mag word 
deur die beklemtoning van die verlossing uit genade alleen nie. Die 
mens moet as persoon ernstig opgencem word en die werk van die 
Gees in hom moet nie as dwingend (coactio) beskou word nie, maar 
as oorredend (persuasio). Alleen só, meen die Lutherane, kan die 
spanning van die geloof bewaar bly, omdat die mens voortdurend 
daarvoor gewaarsku moet wees om die genade van God nie te weier 
en so uit die heil te verval nie. Alleen so word dit duidclik dat 
geloof-sekerheid werklik geloof-sckcrheid is en nie valse gerustheid 
nie. In die nuwe tyd word hierdie motief nog sterker uitgewerk as 
wat tevore die geval was. Pohlmann voer 'n wolk van getuies aan om 
duidelik te maak dat die hedendaagse Lutherse teologie sterker as 
die Reformasie aandag daarvoor vra dat die genade nie die vrye 
beslissing van die mens uitsluit nie, maar dit juis insluit, en hy voeg 
daaraan toe dat dit die kanse op 'n beter begrip tusscn Rome en die 
Protestantisme verbeter het (Abriss, 203). 

Natuurlik dink Barth vpjgens 'n apder patroon, en dit het tog 
icb duarmee tc make dat hy gereformeerd is. Vir Barth, net soos 
vir Calvyn, is die regverdigingsleer, hoe belangrik ook-al, tog nie 
die sentrum van die geloofsleer nie. Dat Barth vanuit die uitver-
kiesing dink, en dan nog op 'n supralapsariesc wyse, deel hy met die 
gereformeerde Ortodoksie. Dat die genade onweerstaanbaar is en 
dat die belydenis van die heilsekerheid en die volharding van die 
heiliges met mekaar saamhang en onopgeefbaar is, is eweneens deel 
van Barth se gereformeerde erfenis. Binne hierdie koordinate-sisteem 
sou dit vir Barth, selfs sonder sy universalistiese uitverkiesingsleer, 
al onmoontlik gewees het om oor die geloof op presies dieselfde 
manier as die Lutherane te praat. Die Lutherse teologie begin daar-
mee om negatief te formuleer dat die mens wel nie sonder die genade 
vir God kan kies nie, maar Gods genade tog kan weerstaan. Onder 
die hand word dit egter tot die positiewe formulering dat God die 
mens red sola gratia non sine homine (alleen deur die genade, nie 
sonder die mens nie). Hoewel dié uitdrukking op sigself goed ge-
interpreteer kan word as dit om die psigologiese beskouing van die 
heilstoeëiening gaan, stel dit die Lutherse teologie tog bloot aan die 
gevaar dat dit, soos in die eksistensialistiese teologie, die heil af-
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hanklik maak van die mens se beslissing. Daarteen het Barth die 
allergrootste bcsware gehad, soos blyk uit sy konsekwcnte bestryding 
van Bultmann. 

'n Mens kan jou dus voorstel dat Barth ook maar weinig onder 
die indruk sou gekom het van die kritiek van die (gereformeerde) 
Brunncr, as Brunner van die geloof 'n goddelike voorwaarde vir 
die vcrlossing maak en daarby nog sê dat 'n mens uitverkics is as 
jy glo. Net so sou hy hom nie geraak gevoel het deur Berkhof se 
beklemtoning van die verbondsverhouding waarin God en mens met 
mekaar verkeer, en waarvoor nie die beginsel van kousaliteit nie, 
maar van personele "intersubjektiviteit" bcpalend is. Hoewel dit -
wecr eens - op die psigologiese vlak goed klink, blyk dit egter uit 
Berkhof se Christelijk Geloof dat die alleen-werksaamheid van God 
op alle punte (in die openbaring, die werk van Christus ens.) plek 
moet maak vir die samewerking tussen God en mens op sodanige 
wyse, dat die mens se rol medebepalend is vir die uitkoms. Ewe min 
sou Barth waarskynlik tot ander insigte beweeg kon word deur Van 
Ruler se visie op die struktuurverskille tussen die Christologiese 
en die pneumatologiese gesigspuntc in die dogmatiek, wat daarop 
uitloop dat in die Pneumatologie, anders as in die Christologie, die 
mens as persoon ingeskakel word, sodat hy in "teonome resiprosi-
teit" tot medewerker van God word. Afgesien van alle ander be-
sware wat hy daarteen sou kon hê (bv. of hier nie 'n gebrekkige 
Christologie na vore kom nie), sou hy nie meen dat dit die probleem 
waarom dit gaan, werklik raak nie. Ook Barth kan immers spreek 
oor die mens as medewerker van God en "partner" van God; ook 
hy kan daarvoor opkom dat die mens as persoon in die heil deel. 
Dit gaan vir Barth om 'n veel dieper beslissing, wat nie opgelos kan 
word deur 'n verskil in denkmodel by die Christologie en die Pneu-
matologie nie, omdat dit alles in sy dogmatiek omvat. Dit gaan vir 
hom om 'n visie op die soewereiniteit en vryheid van God wat bo 
alles seker gestel moet word. Daarom is die menslike geloof, wat ook 
al positief daaroor gesê kan word, uiteindelik sekondêr. 

Daarom is die kritiek teen Barth so moeilik op hierdie punt. So 
maklik kan enige poging om vir die mens se beslissing en geloof 
'n ingrypender betekenis te wil inruim, lei tot 'n aantasting van die 
oorspronklike betekenis van die sola gratia en die sola fide. Die 
teologiese ontwikkeling sedert Barth het getoon hoe maklik dit kan 
gebeur dat onder die noemer van 'n effektiewe versoeningsleer 
(Wiersinga) of die daad-karakter van die geloof (politieke teologie) 
die mens se verandering of betrokkenheid die reformatoriese sola 
fide kan verduister. Die beste kritikus van Barth in hierdie verband 
is waarskynlik Berkouwer, omdat hy hom nog die uitverkiesing, 
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nog die gratuïteit van die genade enigsins in die gcdrang kom. Net 
so min as Barth wil hy aan die menslike geloofsbcslissing 'n ver-
dienstelike karakter gee of dit as 'n faktor sien wat Gods genade-
wil kan fnuik. Tog wil hy daaraan vashou dat die Skrif die menslike 
geloof ernstig opneem, voortdurend tot geloof oproep en dringend 
teen ongeloof waarsku. Hy prys Barth daaroor dat hy teenoor clkc 
vorm van Pelagianisme, semi-Pelagianisme en Remonstrantisme die 
ware aard van die geloof as volkome gerigtheid op God in die lig ge-
stel het en só die onverdienstelike karakter van die geloof beklcm-
toon het. Maar deur die wyse waarop Barth hierdie aard van die 
geloof belig het, het hy aan homself geen ruimtc meer gclaat om ook 
die Skrif te kan naspreek in sy duidelike beklcmtoning daarvan dat 
daar in die geloof of ongeloof van die mens wél 'n beslissing van 
ewige betekenis val nie. In die Skrif bring die ems van die geloof nie 
die soewereiniteit van die genade in die gedrang nie. Die feit dat 
die mens opgeroep word tot geloof, hou nie in dat sy geloof dus 'n 
verdienstelike karakter kry nie. Die menslike beslissing dra nie 'n 
konkurrerende karakter, sodat die soewereiniteit van Gods heil 
daardeur van sy onverdiende karakter beroof word nie. 

Berkouwer noem dit die misterie van die verhouding tussen geloof 
en heil dat die geloof nie met die genade konkurreer nie, maar tog 
noodsaaklik is vir die redding van die mens. Hierdie verhouding 
is nie rasioneel deursigtig nie. Wie probeer om 'n rasionele insig 
te bied in hierdie verhouding loop gevaar om óf van die geloof 'n 
menslike komponent van die heil te maak, ja selfs die beslissende 
komponent van die heil, en so in sinergisme te verval, of om die 
menslike beslissing wat in die geloof val, te relativeer en aan die 
Skriftuurlike oproep tot geloof geen reg meer te doen nie. Berkouwer 
is van mening dat Barth vanuit sy klem op die triomf van Gods 
genade te reglynig, te spekulatief en te sistematiserend met die 
vraag na die verhouding tussen geloof en genade omgaan en daarom 
die waarde of betekenis van die nie-verdienstelike geloof misken 
(De Triomf der Genade, 263 e.v.). 

Berkouwer self wil veel meer klem Iê op die dinamiek van die 
Heilige Gees in sy omgang met die mens in die geskiedenis. Terwyl 
die predikine bv Barth hoofsaaklik die karakter dra van die aan-
kondiging van die heil wat eens cn vir altyd in Christus vasle, wil 
Berkouwer in die lig van die Skrif erns maak met die appeilerende 
karakter van die verkondiging. By Barth word die uitverkicsende 
daad van God, ondanks Barth se versekering dat die uitverkiesing 
'n aktuele daad van God is, tog min of meer "stilgelê" in die ewige 
oer-beslissing van God waarin alles reeds afgehandel is. Daarteen-
oor lê Berkouwer die aksent op die dinamiese aksie van die Heilige 
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Gees wat in die prediking die ewige verkiesing van God in die ge-
skiedenis voltrek. Berkouwer benader die uitverkiesing nie Chris-
tologies soos Barth nie. maar pneumatologies. Daarom is daar by 
horn so 'n swaar akscnt op die prediking. By die aanhoor van die 
prediking met sy appellercnde karakter val daar dan beslissings 
waarvan die gehcim ons ontglip, maar waarvan ons alleen kan sê dat 
daarin die nie-verdienstelike geloof van die mens korrelleer op die 
genade wat God skenk, en dat alleen langs dié wcg tot die heil 
gekom kan word. Berkouwer meen dat alleen op hierdie wyse uit-
gestyg kan word bokant die dilemma van 'n nomistiese verstaan 
van die geloof as prestasie i)f 'n antinomistiese opvatting van die 
geloof as blotc kennisname van wat God gedoen het, sonder enige 
beslissingserns. 

2.2.5. Konsensus met Rome? 

In ons tyd word dikwels gesê dat die verskille tussen Rome en die 
Reformasie oor die regverdiging soos dit in die sestiende eeu bestaan 
het, iets van die verlede is. Van die kant van Rooms-Katolicke teoloë 
is daar 'n baie groter waardering vir reformatoriese standpunte as 
wat nog ooit die geval was. In die historiese beoordeling van Luther 
en die Reformasie deur Rooms-Katolieke teoloë het daar ook 'n 
groot kentering gekom. Van die kant van Rooms-Katolieke teoloë 
word daar ook baie moeite gedoen om duidelik te maak dat daar in 
die stryd van die sestiende eeu baie misverstande en miskenning 
van mekaar se intensies was. Wanneer vandag in 'n rustiger tyd 
objektief na die verskille gekyk word, blyk dit dat die partye in 
werklikheid nie so ver van mekaar verwyderd was as wat hulle in 
die polemiese situasie gedink het nie. So word daarop gewys dat 
Rome en die Reformasie destyds verskillende tale gepraat het: 
Rome het in die taal van die Middeleeuse skolastiek gepraat, terwyl 
die Reformasie die eksistensiële en bybelse taal van die verkondiging 
hanteer het. Reeds daardeur is moontlike punte van ooreenstem-
ming nie maklik herken nie. Bowendien is dieselfde begrippe in ver-
skillende betekenisse gebruik. Wat die Reformasie onder geloof ver-
staan het (die eksistensiële betrokkenheid van die totale mens op die 
genade van God) en wat Rome daaronder verstaan het (verstandelikc 
toestemming van geloofswaarhede) was net eenvoudig twee verskil-
lende dinge. Van geloof as verstandelike toestemming sou die Refor-
masie nooit gesê het dat die mens daardeur "alleen" geregverdig kan 
word nie, en as Rome besef het wat die Reformasie presies met 'n 
lewende, werksame geloof bedoel, sou die beskuldiging van ekstrin-
sesisme, antinomisme en libertinisme onmoontlik gewees het. Net so 
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het Rome met die begrip "rcgverdiging" iets anders bedoel as die 
Reformasie, nl. die subjektiewe deelname van die mens aan die heil. 
sodat alles wat die Reformasie onder rcgverdiging en heiliging ver-
staan het, daarby inbegrepe was. Die Reformasie, daarteenoor, het 
onder "rcgverdiging" uitsluitlik aan die objektiewe daad van rcg-
verdiging deur God gedink. As hierdie terminologiese verskille al 
uit die weg geruim kon word, meen O. Pesch, is dit duidclik dat die 
twee partye in baie opsigte nader aan mekaar gestaan het as wat 
dit lyk. 

Uit die veelheid van literatuur oor hierdie saak moet veral twee 
werke genoem word wat 'n groot invloed op die diskussie gehad 
het: Hans Kiing se werk Rechtfertigung (1957), waarin hy probcer 
aantoon het dat daar geen wesenlike verskille tussen Karl Barth se 
regverdigingsleer en dié van die konsilie van Trente is nie, en O. H. 
Pesch se werk. Die Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther 
und Thomas von Aquin (1967), waarin hy op sy beurt probcer toon 
dat daar in wesenlike dinge ooreenstemming tussen Luther en 
Thomas was. Kiing meen dat as Trente reg interpretecr word, die 
verskille tussen Rome en die Reformasie uiteindelik daarop neerkom 
dat, terwyl die Reformasie die rcgverdiging as regverdigverktaring 
verstaan het wat die regverdig-making vanself insluit, Trente rcgver-
diging verstaan het as regverdigmaking wat regverdig-verklaring 
veronderstel (Rechtfertigung, 218). Verder betoog hy, met uitvoerige 
beroep op die Rooms-Katolieke teologie, dat die sola fide 'n eg-
katolieke belydenis is. Na sy mening het Trente dit alleen veroordcel 
in 'n polemiese toespitsing op 'n libertinistiese hantering daarvan. 
Ook meen hy te kan aantoon dat dit verkcerd is om Trente in die 
sin te interpreteer as sou die heiliging as die grond van die rcg-
verdiging verstaan word. Wanneer Rome van heiliging praat, voer 
Kiing aan, word nie gedink aan wat die Reformasie onder heiliging 
verstaan nie, maar aan die objektief-ontiese heiliging in Christus 
Jesus, waarvan ook die Reformasie nie kan ontken dat dit die 
grond vorm vir alle subjektiewe geregtigheid en heiligheid van die 
mens nie. 

In sy uitvoerige studie oor Luther en Thomas voeg Pesch nog 'n 
aantal dinge hierby. Hy meen te kan aantoon dat Luther en Thomas 
nie wesenlik verskillend gedink het oor die verdienste-begrip of 
oor die opvatting van loon nie, en dat Trente in hoofsaak Thomas 
gevolg het. Daarom moet Trente in die lig van sy skopus geTnterpre-
teer word: die afwysing van sedelike laksheid en die beklemtoning 
dat die mens as persoon werklik by die heil betrokke is. Luther 
het die leer van die kerk verkeerdelik te veel in die lig van die laat-
Middeleeuse skolastiek geïnterpreteer en daarom gemeen dat dit 
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vir die kerk om verdienste gcgaan het. Trente beklcmtoon egter 
duidelik dat die mens niks sonder die voorkomende genade van 
God kan doen nie. Uiteindelik mcen Pesch dat die verskille tussen 
Thomas en Luther daarop teruggevoer moet word dat hulle verskil-
lende soorte teologie beoefen het, 'n sapiënsiele (Thomas) en 'n 
eksistensiële (Luther). Alles byeen genome, is hy daarvan oorluig 
dat daar nie net tussen Thomas en Luther nie, maar ook tussen die 
kerkleer van Rome en die Reformasie wesenlike ooreenstemming is 
insake die leer van die regverdiging (Mysterium Saint is IV/2,913). 

Die pogings wat van Rooms-Katolieke kant gedoen word om aan 
te toon dat daar 'n groot mate van konsensus rondom die regverdi-
ging bestaan, kan nie as iets gei'soleerds beskou word nie. Dit hang 
saam met 'n ingrypende verandering in die houding van Rome teen-
oor die Reformasie wat gcdurende die afgelope dekades sigbaar ge-
word het. Reeds voor die Tweede Vatikaanse Konsilie (1962-1965) 
het daar 'n kragtige vernuwingsbeweging in die Rooms-Katolieke 
Kerk opgekom, waarvan die vernaamste kenmerk die verskuiwing 
van die aksent vanaf die Thomistiese skolastiek na 'n nuwe belang-
stelling in die bybelse teologie was. Die konsilie self was eintlik 
maar net die kulminasiepunt van 'n reeks ontwikkelinge waarin die 
"nuwe teologie" steeds meer aandag opgeeis het. Die gees van die 
konsilie is gekenmerk deur 'n merkwaardige openheid, wat onder 
andere ook die gestalte aangeneem het van openheid teenoor die 
"geskeie broeders". Sedert die konsilie speel die Rooms-Katolieke 
Kerk dan ook 'n aktiewe rol in ekumeniese bedrywighede, en dit 
het nie sonder effek op die Rooms-Katolieke teologie self gebly nie. 
Ondanks veel interne probleme, reaksionêre verskynsels en stagnasie 
wat ná die konsilie sigbaar geword het, is dit tog duidelik dat daar 
'n veranderde teologiese klimaat in die Rooms-Katolieke Kerk ont-
staan het waarbinne dit moontlik is om die Reformasie met open-
heid en waardering te benader en die Skriftuurlike juistheid van 
die basiese posisies van die Reformasie toe te gee. Dit gebeur dan 
egter steeds só, dat volgehou word dat wat juis is in die reformato-
riese teologie, wesenlik tot die waarheidsbesit van die Katolieke Kerk 
behoort, sodat daar geen werklike rede bestaan om op grond daar-
van die eenheid van die kerk te verbreek nie. As die misverstande 
maar uit die weg geruim kan word, word gesê, sal dit duidelik wees 
dat Rome en die Reformasie wesenlik dieselfde bedoel. 

Van verskillende kante is daar bedenkinge geopper oor die wyse 
waarop Kiing, Pesch e.a. tot hulle konklusie van vérgaande ooreen-
stemming tussen Rome en die Reformasie kom. Daar word aange-
voer dat hulle Thomas en Trente so "protestants" as moontlik in-
terpreteer om die verskille sover as moontlik te minimaliseer. Karl 
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Barth het wel verklaar dat hy tevredc was met Hans Kiing se inter-
pretasie van sy eie regverdigingsleer, niaar hy was tog nie oortuig 
daarvan dat gesê kan word dat Rome net soos hy oor die regver-
diging dink nie. Ook Rooms-Katolieke geleerdes is dit dikwels nie 
eens met die wyse waarop die historiese dokumente en leerbeslissings 
van die kerk in die nuwe herinterpretasie as eensydig voorgestel 
word, ten einde duidelik te maak dat dit maar om misverstande of 
om die veroordeling van eksesse gegaan het, wat vandag in 'n nuwe 
lig beskou kan word nie. Miskien is die meeste wat 'n mens kan sê, 
dat daar in die huidige Rooms-Katolieke teologie 'n klimaat aan-
wesig is waarin eerder na punte van ooreenkoms as na punte van ver-
skil tussen Rome en die Reformasie gesoek word. Bowendien het 
daar 'n aantal teologiese verskuiwinge by Rome ingetree wat, on-
danks die onveranderlikheid van die kerkleer, ten minste op teolo-
giese vlak 'n groter mate van begrip tussen Rome en die Reformasie 
moontlik gemaak het. 

Deurdat die skolastieke denke veel van sy dominerende posisie 
in die Rooms-Katolieke teologie ingeboet het, het daar ruimte ge-
kom vir 'n nuwe vulling van bepaalde begrippe. So is daar bv. ten 
opsigte van die geloofsbegrip by baie Rooms-Katolieke teoloë 'n 
duidelike verskuiwing merkbaar. Veel van die vroeëre intellektua-
lisme het plek gemaak vir 'n meer personele opvatting en 'n aksen-
tuering van die clement van vertroue as wesenlik vir die geloof (vgl. 
Uwe Gerber: Katholischer Glaubensbegriff). Ook oor die genade 
word lank nie meer in sulke duidelike fisiese terme gedink as vroeër 
nie. en die begrip van genade as die vrye guns van God word baie 
sterker beklemtoon. 'n Mens kan selfs sê dat die hoofstroom van 
die Rooms-Katolieke teologiese denke in die afgelope halwe eeu 
in die rigting beweeg het van 'n modernisering en herformulering 
van die Middeleeuse teologiese begrippe-materiaal, waarby die taal 
van 'n persoonlike ontmoetingsdenke die oorhand gekry het bó die 
substansiële en statiese kategorieë van die verlede. In die neo-Tho-
misme of neo-skolastisisme van Rahner, Lonergan en hulle leer-
linge word daar uitgegaan van wat genoem word 'n "transenden-
tale antropologie" as basis vir 'n nuwe vorm van natuurlike teologie, 
waarin dit nie meer die kosmos is wat die uitgangspunt vorm vir die 
mens se natuurlike Godskennis nie, maar die mens se eksistensiële 
ervaringe. Vanuit die mens as die klein geheimenis word 'n uitsig 
geopen op God as die Groot Geheimenis wat die menslike bestaan 
omring en insluit. Die taak van kerk en teologie is om die mens te 
help om sy eksistensiële ervaring te leer herken as ervaringe met 
God, om dit te verhelder en te verdiep in die lig van Gods open-
baring in Christus. Dit is volgens Rahner moontlik, omdat die mens-
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like natuur in elk gcval by voorbaat omvat word dcur die genade 
van God in Christus wat aan die skepping en die sondeval vooraf-
gaan en beteken dat die mens van nature, reeds dcur sy skepping, *n 
gerigtheid op die genade het. Binne hierdie konteks word dit nie 
alleen moontlik om oor genade en die kennis van God in personcle 
terme en op 'n eksistensicle wyse te praat nie, maar ook om te sê 
dat die genade van God in elk geval aan die vrye wil van die mens 
om vir God te kies, vooraf gaan. Ten minste in die teologie van 
Rahner is daar aanrakingspunte met die Christologiese visie van 
Karl Barth, al verskil hulle ook in ander opsigtc hoe ver van me-
kaar. 

Spesifiek wat die leer van die regverdiging betref, is daar in die 
jongste tyd by Rooms-Katolieke teoloë 'n groter bereidheid om 
regverdiging nie slegs te verstaan as 'n proses wat homself in die 
mens voltrek nie, maar as 'n eenmalige daad van God wat 'n totali-
teitsaspek het. Veral Pesch wys daarop dat die totaliteit van die 
regverdiging van die goddclose gegee is in die dood en opstanding 
van Christus en deur die geloof ontvang word, sonder enige ver-
dienste van die kant van die mens, selfs sonder die "voorwaarde" 
dat die mens agterna goeie vrugte moet voortbring om op een of 
ander wyse sy eie regverdiging te bekragtig. Katolieke teoloë hou 
daarvan om dit die "objektiewe regverdiging" te noem in teenstel-
ling tot die "subjektiewe regverdiging" as iets wat in die mens self 
geskied en sy natuur omvorm. Deurdat hulle hierdie onderskeiding 
maak, word dit nou egter ook vir hulle moontlik om Luther se uit-
drukking simul justiis et peccator sinvol te interpreteer en te gebruik. 
Waar dit altyd so was dat dié uitdrukking 'n duidelike skeidslyn tus-
sen Rome en die Reformasie aangedui het. omdat Rome die uit-
drukking as die mees toegespitste formulering van die ekstrinsesis-
tiese regverdigingsleer van die Reformasie geïnterpreteer het, hoor 
'n mens dit nou ook herhaaldelik dcur Rooms-Katolieke teoloë ge-
bruik. 

Omgekeerd is daar ook van protestantse kant 'n groot bereidwillig-
heid om die Rooms-Katolieke regverdigingsleer in bonam partem 
te interpreteer. Veral Trente word in die lig van die nuwe verstaan 
daarvan deur Rooms-Katolieke teoloë lank nie meer so negatief as 
vroeër beoordeel nie. Daar is ook die gevoel dat Rome en die Refor-
masie op die punt van die medewerking van die mens met die genade 
nie meer so skerp tcenoor mekaar hoef te staan as vroeër nie. Pohl-
mann meld dat daar veral by Lutherse teoloë op hierdie punt groter 
begrip gekom het vir die Rooms-Katolieke posisie, omdat veel beter 
as vroeër verstaan word dat die mens as persoon 'n selfstandige po-
sisie teenoor God inneem as hy werklik Gods bondgenoot moet wees. 
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en dat dit daarom nodig is om te erken dat Gods alleenwerksaam-
heid in die verlossing nie die mens se vryheid uitsluit nie, maar om-
vat. So sê ook Berkhof dat ons vandag gelukkig nie meer met dieself-
de wysgerige voorveronderstellings as vroeër wcrk nie, en dat dit 
vanuit die modcrne begrip vir die intersubjektiviteit as beskrywing 
van die aardc van die verhouding tussen God en mens nie meer 
moontlik is om te sê dat die verskil tussen Rome en die Reformasie 
gaan oor die kwessie van sola fide sine operibus nie (alleen deur die 
geloof, sonder die werke). 

Die diskussie oor die vraag of daar werklik van 'n konsensus tus-
sen Rome en die Reformasie sprake kan wees, is nog volop aan die 
gang. Nie almal is daarvan oortuig dat die voorstanders van die kon-
sensus-gedagte aan alle aspekte van die verskille reg laat geskied nie. 
Maar almal is dit wel met mekaar daaroor eens dat dit reeds 'n be-
langrike winspunt is dat daar soveel openheid teenoor mekaar be-
staan, dat ten minste probcer word om aan mekaar se intensies reg 
te laat geskied. 

2.2.6. Riglyne 

Wanneer ons in die lig van die Skrif moet antwoord op die vraag hoe 
ons oor die dinge wat in hierdie hoofstuk aan die orde was, moet oor-
dcel, dan is die volgende oorweginge vir ons van rigtinggéwende bc-
tekenis: 

i i l B y die vraag na die heilstoeëiening neem die geloof 'n sentrale 
pkkJn. Dit hang saam met die betekenis wat die begrip "geloof" so-
wel in die Ou as die Nuwe Testament inneem as uitdrukking van die 
totaliteit van die regte verhouding van die mens teenoor God. Uit die 
aard van die saak kom dit in die Ou Testament minder helder na 
vore as in die Nuwe Testament. Dáár vind ons 'n groot verskeiden-
heid van uitdrukkinge om die verhouding tussen die mens en God 
aan te dui, soos bv. die kennis van God, die vrees van die Here, ge-
trouheid aan sy vcrbond, luister na sy Woord, gehoorsaamheid aan 
sy gebod, wag op die Here, die toevlug tot God neem, op God hoop 
ens. Maar dit is tog veral die woord geloof he-emin, wat langsamer-
hand al hierdie verskillcnde uitdrukkings begin oorskadu en kleur. 
Hoewel die woordstam amn verhoudingsgewyse minder dikwels in 
die Ou Testament voorkom as party van die ander woorde waarmee 
die verhouding tussen die mens en God uitgedruk word, blyk dit die 
mccs dinamiese van almal te wees, sodat dit die betekenisse van die 
ander begrippe in homself oorneem. So kom dit dan daartoe dat die 
begrip geloof eenvoudig kan dien as aanduiding van die totalc ver-
houding van die mens tot God (vgl. Ex. 14:31; Ex. 19:9; Num. 
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14:11; Dcut. 1 : 32; Ps. 78:22; Gen. 15 :6 ens.). Gcloof is om 
"amen" te se op wat God is, sê en doen, en is daarmee 'n lewcnsoor-
gawc aan God wat die mens na sy uitcrlikc en innerlike omvat. Die 
Ou Testament verstaan die geloof as die erkcnning, aanvaarding, be-
aming en gehoorsaamheid van die mens as rcaksie op Gods verkie-
scndc wil, sy goedcrticrcnhcid, sy magsdade en sy gebod waarmcc Hy 
van sy kant tot Israel kom om gemeenskap met hom te stig in die 
vorm van sy verbond. Daarom word "geloof" ook net van die ver-
houding tot Jahwe gcbruik: 'n mens kan nie in afgodc "glo" nie. 
Jcsaja gebruik selfs die woord "geloof" in 'n absolute sin. Dit is nie 
eers nodig om te sê in wic geglo word nie: daar kán net in God ge-
glo word. Bowendien word dit uit dié absolute gebruik van die woord 
duidelik dat dit vir Jesaja nie net die uitdrukking is van die totale 
vcrhouding tot God nie, maar ook van die totale sin van die mens-
like bestaan: slegs die mens wat gloTkan bevestig word; slegs die 
mens wat glo, het die geduld om in alles op God te vertrou (Jes. 7 :9; 
Jes. 28 : 16). In die geloof is die totale mens totaal op die persoonlikc 
God betrokke in 'n verhouding wat van hom 'n onverdeelde hart vra, 
'n liefde en 'n oorgawe wat sy hele bestaan omvat. 

In die Nuwe Testament is dit nie anders nie. Ons vind dan cgter 
dat die gebruik van die woord "geloof" baie meer dikwels as in die 
Ou Testament voorkom, reeds al in die sinoptiese Evangelies, maar 
nog meer in Johannes en Paulus en die andcr briewe. In aansluiting 
by die Ou Testament gaan dit ook hier om 'n hantering van die be-
grip in 'n omvattende sin. Dit gaan om die erkenning en aanvaar-
ding van Gods Woord, om die vertroue in Gods mag, om die kennis 
van Gods heil, om die gehoorsaamheid aan Gods wil, om die hoop 
op Gods bcloftes - ja, om die totaliteit van die mens se verhouding 
tot God (vgl. die gegewens by Bultmann se art. in TWNT, VI, 203 
e.v.). Die absolute gebruik van die woord geloof, wat in die Ou Tes-
tament op sy hoogtepunt voorkom, word in die Nuwe Testament 
oorheersend. Die woord van Hab. 2 : 4 dat die regverdige deur die 
geloof sal lewe, maak 'n triomftog deur die Nuwe T estament (Rom. 
1 :17 ; Gal. 3 : 1 1 ; Hebr. 10 : 38). Op elke bladsy van die Nuwe Tes-
tament is dit duidelik: die beslissing oor lewe en dood, oor ewige 
wel en wee val in die gcloof (vgl. Joh. 1 : 12; 3 : 16; 3 :36 ens.). Die 
groot verskil tussen die Ou Testament cn die Nuwe Testament is eg-
ter dat die geloof in die Nuwe Testament geloof is in die evangelic, 
wat dieselfde is as om te sê dat dit geloof is in die openbaring van 
God in Christus. geloof in Christus as Here, of geloof as aanvaar-
ding van die eskatologiese heilswerklikheid van God soos dit in Jesus 
Christus aan die gemeente geskenk is (vgl. Riddcrbos: Paulus, 260 
e.v.). 
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Veral in die Nuwe Testament is dit duidelik dat die geloof die 
weg is waarlangs die mens aan die volheid van die heil deel ont-
vang. Ridderbos merk op dat 'n nadere bcskouing van die uitsprake 
van Paulus oor die nuwe lewe toon dat die Heiligc Gees die mens 
langs die weg van die geloof die heil deelagtig maak. Daarom kan hy 
ook van die geloof as die "nuwe bestaanswyse" van die mens praat 
(Paulus, 253 e.v.). Die verhouding van die gemeente tot Christus is 
'n gcloofsverhouding. Nie alleen word die mens dcur die geloof in 
Christus geregverdig nie (Rom. 3:21 e.v.), maar deur die geloof 
woon Christus ook in sy hart (Ef. 3:16; Gal. 2:20). Om in die ge-
loof te wees of om in Christus te wees, beteken eenvoudig dieselfde 
(2 Kor. 13:5). Paulus kan selfs die uitdrukkings "in Christus" en 
"in die Gees" afwissel met "in die geloof", omdat dit dieselfde sê 
(vgl. Rom. 6:11, Gal. 5:25 en Gal. 2:20). Die geloof, aldus Rid-
derbos, is eenvoudig die weg waarlangs alles wat God in Christus 
en deur die Heilige Gees vir die mens gedoen het en aan hom wil gee, 
gerealiseer en geïndividualiseer word. 

(ii) Juis omdat die geloof in so 'n eksklusiewe en totale sin die 
weg is waardeur die mens deel het aan die heil, is dit so belangrik 
hoe daar oor die aard van die geloof gcdink word. Hier val inder-
daad in die teologie die grootsté beslissings, soos geblyk het uit die 
voorafgaande beknopte oorsig oor die diskussies. Die Reformasie 
het die verskraalde, intellektualistiese geloofsbegrip van Rome, waar-
volgens die geloof kennisname van die heilswaarhede en die toe-
stemming daarvan sou wees, van die hand gewys. In die plek daar-
van is geloof verstaan as "nie alleen 'n vaste en sekere kennis van 
God en sy beloftes soos dit in sy Woord geopenbaar is nie", maar 
ook " 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie" 
in die mens se hart werk dat die vergiffenis van sondes, die ewige 
geregtigheid en saligheid uit louter genade aan hom geskenk is (vgl. 
Heir! Kat . vr 21), Daarmee is 'n poging gedoen om uitdrukking te 
gee aan die totaliteitskarakter van die geloof soos die Skrif dit aan 
ons voorhou, maar veral ook aan die eksistensiële karakter daarvan. 
Die sondaar ontvang alles en het alles dcur die geloof, maar die ge-
loof omvat ook die mens in sy totaliteit, in sy hele eksistensie, en 
rig hom volkome op 'n Persoon, op God self en op sy beloftes wat 
in die geloof persoonlik toegeëien word. Dat die gelowige subjektief 
ten voile betrokke is by die heil en dat sy hele eksistensie langs die 
weg van die geloof in beweging kom deur die heil, ja daardeur kwa-
litatief verander word, is nooit deur die Reformasie betwyfel nie. 
Om dit te ontken, sou niks minder as pneumatologiese doketisme 
(Weber) wees nie. Die fout van die subjektivisme waarteen daar in 
ons eeu so 'n sterk reaksie na vore gekom het. was dan ook nic dat 
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dit beklcmtoon het dat die heil subjekticf deur die mens ontvang 
en ervaar moet word nie. Die fout van die subjektivisme was dat 
dit die subjektiewe ervaring van die heil verabsoluteer en losgemaak 
het van die objektiewe heilswerklikhede waarop dit betrokke moet 
wees. Dit gaan uit van die mens se subjektiewe ervaring en natuur-
like religieusiteit wat deur die invloed van die evangelie in die regte 
rigting gebuig word. Maar daardeur word weer vcrval in 'n pneu-
matologiese subordinasianisme, in die sin dat die werk van die Gees 
dan net daarin sou bestaan dat dit sou aanneem en bekroon wat 
reeds in die mens se natuurlike religieusiteit aanwesig is. Daardeur 
word die aard van die geloof egter grondig misverstaan. Geloof 
word nou 'n menslike werk, 'n menslike moontlikheid en 'n ander 
naam vir religieuse ervaring. terwyl geloof volgens die Skrif juis die 
vashou aan Gods beloftes is teen alle ervaring in (vgl. Hebr. 11:1; 
Rom. 4:18-21). Geloof is nie ervaring nie en ook nie die resultaat 
van ervaring nie. maar geloof máák ervaring, omdat dit teen alles in 
vashou aan die Woord en beloftes van God. 

Daarom kan die aard van die geloof nooit reg verstaan word, as 
dit nie gesien word in sy voortdurende betrokkenheid op Gods ob-
jektiewe heil in Christus soos dit in die Woord van God betuig 
word nie. In hierdie verband was die teologiese reaksie wat met die 
dialektiese teologie en die Luther-Forschung in die twintigerjare 
teen die subjektivisme opgekom het, 'n ontwikkeling wat alleen maar 
toegejuig kan word. Dat daar ook buite die smal stroompie van 'n 
behoudende teologie wat óók in die negentiende eeu nog aan die 
grondbeslissings van die Reformasie vasgehou het (sy dit dan in 
die vormgewing wat dit in die Ortodoksie ontvang het), weer oor so 
'n breë front voorgekom het vir die ware aard van die geloof as vol-
kome gerigtheid op sy voorwerp, was 'n gebeurtenis van ingrypende 
betekenis. Watter kritiek 'n mens origens ook teen Barth se teo-
logie moet inbring, één ding is duidelik. en dit is dat sy beklem-
toning van die objektiewe aard van die heil soos dit in Christus 
vaslê en nie ongedaan gemaak kan word nie. 'n bevrydende effek 
het wat 'n mens verlos uit die krampagtigheid van werkgeregtigheid 
en die subjektivisme (wat altyd weer in werkgeregtigheid eindig). 
Die onderskeid tussen 'n teologie wat sy uitgangspunt in die open-
baring neem (soos dié van die Reformatore en Barth c.s.), én 'n 
teologie wat die menslike religie as vertrekpunt neem, moet vir ons 
absoluut duidelik wees, juis waar die twintigste eeu ons ook weer 
laat sien hoe sterk die neiging is om na laasgenoemde terug te keer 
(Bultmann. Pannenberg e.a.). Alleen 'n teologie wat uit die open-
baring vertrek. kan bevrydend wees. Elke vorm van subjektivisme 
voer terug na 'n vorm van bedompigheid, omdat dit die mens werp 
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op homself en sy eie crvaring, in plaas daarvan dat dit hom op 
Christus werp. 

(iii) Daarom moet ons ten voile instem wanncer die leegheid, die 
•eksterniteit of die instrumentele karakter van die geloof beklcm-
toon word. Elko ander opvatting van die geloof of die wyse waarop 
die mens subjektief by die heil betrokke is, lei onherroeplik tot 
werkgeregtighcid. Die rede daarvoor is dat dit op een of ander 
manier die heil in die mens plaas, en nie verstaan dat die heil waar-
aan die mens deur die geloof deel het. nie in homself geleii is nie. 
maar buite homself in Christus. Dit is omdat die heil in Christus 
vaslê en 'n realiteit is, dat dit deur die geloof die mens se Iewe ook 
subjektief kan herskep. Dit is nie omdat die mens eers in homself 
nuut word, dat hy deel ontvang aan die heil wat in Christus as 'n 
moontlikheid vir hom voorgehou word nie. Daarom is dit ook altyd 
gevaarlik om die heil te verstaan as in eerste instansie 'n proses wat 
homself in die mens voltrek. Dát die heil óók die betekenis het dat 
dit in die mens 'n proses van herskepping tot stand bring, kan op 
grond van die Skrif nie ontken word nie, maar in eerste instansie is 
die heil tog 'n gebeurtenis wat homself in die beslissing en dade van 
God voltrek, waarby die mens dan deur die geloof bctrek word, 
omdat dit in die heilswerk van God óók om die mens gaan. Wie sy 
uitgangspunt neem in die heilsproses wat homself in die mens vol-
trek, raak verstrik in 'n fenomenologiese en psigologiese betragting 
van die mens en moet dan vrae probeer beantwoord oor die wyse 
waarop die mens "meewerk" of "toestem dat God in hom werk". 
terwyl uiteindelik die geregtigheid wat in die mens is, tot die grond 
van sy heil word. Dit sien ons nie net by Rome nie, maar ook by 
die subjektivisme gebeur. Dit maak 'n groot verskil of 'n mens tea-
logies oor die heil praat of psigologies. Rome en die subjektivisme 
het dit met mekaar gemeen dat hulle eerder psigologies (of as u wil: 
pastoraal) oor die heilstoeëiening praat as teologies, van God uit. 
Daarom val hulle vas in vrae oor die aanknoping van die heil by die 
mens se moontlikhede en meen hulle dat die Reformasie met sy leer 
van die gebondenheid van die mens se wil (wat teologies bedoel is, 
nie psigologies nie) of met die leer van die onweerstaanbaarheid van 
die genade (waarvan dieselfde geld), die mens tot 'n stok en 'n 
blok verander en vergeet dat hy as persoon by die heil betrokke is 
en verantwoordelikheid dra vir wat hy met die heil maak. Daarom 
moet hulle op een of ander manier dit opneem vir die mens se vrye 
wil en vir sy medewerking met Gods genade of vir sy persoonlike 
"beslissing" (eksistensie-teologie). Die Reformasie ontken nie die 
mens se persoon-syn of sy psigologiese wilsvryheid of sy verant-
woordelikheid nie, maar hy dink teologies. en dan lê die heil nie 

168 



alleen vus in die ewige beslissing en in die onveranderlike hcilv 
raad en heilsdaad van God in Christus Jesus nie, maar dit is ook 
totaal geskenk en gawe aan die mens wat hy in die geloof alleen 
maar kan ontvang. 

Werkgeregtigheid word nog nie beslissend uitgeskakcl wanneer 
alleen maar erken word dat die geloof 'n gawe van God is wat 
deur die Hcilige Gees in die mens gewcrk word nie. Op sigsclf is 
dit natuurlik onomstootlik waar. Die geloof is eintlik die één groot 
werk van die Gees in die mens, want in die geloof lo alles vcrder 
opgcsluit, omdat dit alles deur die geloof tot 'n mens se eicndom 
w o r i Selfs al is dit waar dat die Nuwe Testament nie in soveel 
woorde sê dat die geloof deur die Hcilige Gees in die mens ge-
wcrk word nie, soos Bultmann e.a. mccn, dan is dit per implikasie 
tog duidelik genoeg uit die Skrif. Bultmann e.a. mecn dat die twee 
plekke wat gewoonlik aangchaal word as bewys dat geloof 'n gawe 
van die Gees is, Fil. I: 29 en Ef. 2: 8, ook anders gelees kan word, 
en hulle bcrocp hulleself op tekste soos Gal. 3:2, 14, Gal. 4 :6 en 
Ef. 1: 13 om te se dat die Gees omgekeerd eers deur die geloof 'n 
mens se deel word. Dit is cgter tendensieus om só te redeneer. Daar 
kan tog geen teenstelling bestaan tussen Paulus se uitsprake dat die 
Gees deur die geloof ontvang word en die implikasie van sy prcdi-
king dat die geloof 'n gawe van die Heilige Gees is nie. Wie dit só 
wil voorstel, moet soos Bultmann of Panncnbcrg eers van die geloof 
n algemcen-mcnslike moontlikheid maak wat dan natuurlik sonder 

die besondere werk van die Gees in die mens aanwesig kan wees. 
Maar wie met Paulus glo dat die geloof deur die prediking van die 
cvangelie tot stand kom (Rom. 10: 17; 1 Kor. 15: II), omdat die 
evangelic 'n krag van God tot saligheid is (Rom. 1:16: 1 Kor. 1:18. 
24). en dat dit vasstaan dat die krag van die evangclie niks anders 
is nie. as die krag van God en mitsdien as die krag van die Heilige 
Gees (vgl. 1 Kor. 2: 5 met 1 Thess. 1: 5), kan tog nie daaraan twyfel 
dat die Heilige Gees die geloof deur die evangelie in die mens sc 
hart werk nie. Tussen die Gees en die geloof is daar die allemouste 
vcrband (vgl. Gal. 5:5). Die geloof is die vrug daarvan dat God 
self die mens se hart open vir sy Woord (vgl. Hand. 16: 14). 

En tog, weer eens: werkgeregtigheid word nog nie vanself uit-
gcsluit waar erken word dat die geloof 'n vrug is van die Heilige 
Gees is. Rome en die Remonstrante kan dit ook erken. Die beslissing 
in hierdie kwessie val telkens weer by die vraag na die aard van die 
geloof, en dan spesifiek in die verstaan van die "leegheid" van die 
geloof as volkomc gerigtheid op Christus. Slegs wanneer die ge-
loof op die juiste wyse verstaan word, kan dit uitgehaal word uit 
die konnotasie van 'n menslike werk of deug wat as houding of 
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menslike daad of selfs menslike selfverstaan die grond van die 
mens se heil word. Die verskille tussen Rome en die Reformasie 
rondom die uitdrukking "sola fide" lê in hicrdie punt. Vir die Re-
formasie is die geloof nie 'n menslike kondisie of voorwaarde wat 
eers aan sy kant vervul moet word (met of sonder die hulp van 
God) voordat die heil sy deel kan word nie. Die heil is reeds die 
deel van die mens in Christus Jesus. Die geioof is slegs die weg 
waarlangs wat in Christus 'n wcrklikheid is, deur die mens ontvang 
en toegeëien word. 

(iv) Juis op hierdie punt is dit egter nou belangrik om ook aan-
dag te gee aan die kritiek wat teen Karl Barth ingebring is dat hy 
nie die waarde van die geloof tot sy reg laat kom nie, aangesien 
die beslissing oor die mens se ewige wel (en wee?) by hom nie in 
die geloof as sodanig (en dus in die geskiedenis) val nie, maar in 
die ewigheid. Ons het gesien dat dit ten nouste saamhang met Barth 
se universalistiese uitverkiesingsleer en die Christologiese konsen-
trasie waardeur sy hele dogmatiek gestempel word. Dit hang by 
Barth egter ook saam met die wyse waarop hy die leegheid van die 
geloof beklemtoon en — nie die minste nie — met sy interpretasie 
van die regverdiging as die selfregverdiging van God wat terselfder-
tyd ook die regverdiging van die mens in Christus is. 

Wanneer ons hieroor moet oordeel, moet ons heel ecrste sê dat 
'n groot deel van die kritiek wat teen Barth ingebring is. eenvoudig 
tersyde geskuif kan word. Alle kritiek wat teen Barth ingebring 
word vanuit 'n openlike of heimlike Arminiaanse posisie (vgl. Brun-
ner en vele andere) raak hom nie. Teenoor sulke kritiek het hy ge-
lyk. Barth praat en dink teologies en hy neem sy vertrekpunt in die 
objektiviteit van die heil in Christus. Met sy opvatting van die reg-
verdiging as die selfregverdiging van God waarin God aan Homself 
getrou bly en handel in ooreenstemming met sy eie wese en eer, is 
in die lig van Rom. 3: 26 weinig fout te vind. Die evangelie is nie in 
die eerste instnasie 'n hulp vir die mens in sy nood nie. maar die 
proklamasie dat God sy eie saak op die regte wyse hanteer het en 
dat dit ook die geregtigheid vir die mens beteken, omdat God die 
saak van die mens tot sy saak gemaak het (vgl. Eseg. 36: 21 e.v.). So 
is die heil van die mens veranker in God self. Wanneer Paulus in Rom. 
1: 17, 10:3 e.v., 3 :5 en 3:25, 1 Kor. 1:30 en 2 Kor 5:21 op ver-
skillende maniere oor die geregtigheid van God praat, dan gaan dit 
daarin primêr om die geregtigheid as eienskap van God self, om 
Gods heilshandeling en dus om die krag van God, nie primer om 
geregtigheid as gawe wat aan die mens geskenk word nie (vgl. E. 
Kásemann: Gottesgerechtigkeit bei Paulus). Wanneer God die 
mens regverdig, geskied dit op grond van die feit dat God self reg-
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verdig is, en dit beteken met name dat Hy ook getrou is aan sy ver-
bond en dus die mens uit genade regverdig. Reeds uit die Ou Testa-
ment weet ons dat die geregtigheid en barmhartigheid van God ten 
nouste aan mekaar verwant is, ja één is. Wanneer Barth dus sê dat 
die geregtigheid van die mens rus in die geregtigheid van God en 
dat sy heil met Christus verborge is in God (Kol. 3: 3), het hy een-
voudig gelyk. Christus is ons nuwe werklikheid: dit lê objektief 
vas en is die vertrekpunt van Paulus se verkondiging in al sy briewe. 

Maar watter rol sped die geloof dan by die heil? By Barth val die 
beslissing indcrdaad nie in die geloof nie. Dit val in die uitverkiesen-
de bcsluit van God en in sy hcilshandelingc in Christus. Daarmce 
ontkom Barth aan alle moontlike gevaar van werkgeregtigheid, 
maar doen hy daarmee wel reg aan die intensie van die sola fide. 
wat tog daarvan uitgaan dat die mens deur die gelooLger&l word, 
nie maar net in die geloof kennis neem van sy ewige redding in 
Christus nie? Barth laat 'n mens in hierdie opsig dink aan die anti-
nomisme wat ook so lief was vir die gedagte van die regverdiging 
van ewigheid, waardcur die heil heeltemal uitgelig word bokant die 
geskiedenis en die geloof hoogstens 'n "bewuswording" kan wees 
van wat altyd al 'n realiteit was. Dit is egter altyd gesien as 'n 
aantasting van die bybelse spreke oor die geloof (bv. in die Evan-
gelic van Johannes, maar ook by Paulus) waarvolgens die beslis-
sing oor die mens se ewige wel en wee tog ook in die geloof val (vgl. 
Joh. 3:18). Ons het gesien dat ook Berkouwer in hierdie opsig kri-
tiek teen Barth het. 

Wanneer 'n mens Barth in hierdie opsig kritiseer, moet onthou 
word dat hy nie ontken dat die mens eksistensieel en persoonlik 
ten voile in die heil betrek word en dat die beslissing van die kant 
van die mens gesien dus in 'n sekere sin tog in die geloof val nie. 
Die geloof maak immers aan die mens se lewe 'n radikale verskil en 
'aat hom erken en beleef wat God aan hom in Christus geskenk het. 
Wanneer Barth so dikwels van die geloof as "kennisnamc" praat, is 
dit tog nie net noëties bedoel nie, maar ook eksistensieel. Barth se 
doel is om teologies te praat, om aan Gods eer geen onrcg te doen 
nie. Daarmee kan ons alleen maar saamstem. Tog meen ons dat 
Berkouwer gelyk het in sy kritiek teen Barth as hy veral wys op 
die spekulatiewc karakter van sy teologie waardeur Barth "diegrense 
van die Skrif" oorskry. Ten diepste lê die fout in Barth se uitver-
kiesingsleer. Die feit dat hy sy vertrekpunt in die uitverkiesing neem 
en dat hy, om die uitverkiesing werklik 'n blye tyding te laat wees, dit 
universalisties opneem, bring hom inderdaad in stryd met die Skrif 
w a t duidelik leer dat alle mense nie gered sal word nie, maar slegs 
dié wat in Christus Jesus glo. Die antwoord op Barth is egter nie 
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om dus die uitverkiesingsleer maar prys te gcc of van die geloof 'n 
voorwaarde vir die verlossing te maak nie, maar om met die Skrif 
te sien dat dit in die uitverkiesing j,uis ook gaan om 'p uitverkiesing 
wat homself realiseer in die geloof (vgl. die gang van die betoog in 
Ëf. 1:3-14). Die uitverkiesing mag nie losgeniaak word van die 
gang van die Woord van God in die wêreld deur die prediking van 
die evangelie nie. Die uitverkiesing, die Woórd en die Gees is ten 
nouste op mekaar betrokke in die totstandkoming van die geloof en 
die beslissing wat in die geloof val. Die begrippe "geloof" en "evan-
gelie" bepaal mekaar eenvoudig in die Skrif wederkerig. Die evan-
gelie kan "die woord van geloof" heet (Rom. 8:10), terwyl die 
geloof niks anders is nie, as geloof in die evangelie (Fil. 1:27), ja 
selfs "geloofs-gchopr" (Gal. 3 :2 . 5) genoem kan word. Aan hierdie 
huor hang vir die geloof alles: geloof is volgcns Paulus geloofs-
jgg/ioorsaamheid (Rom. 1:5, vgl. 16:26). Geloof is onderwerping 
aan die geregtigheid wat God in die evangelie aan die mens laat ver-
kondig (Rom. 10:3) en ongeloof is ongehoorsaamheid aan die evan-
gelie (Rom. 10:16; vgl. 2 Thess. 1:8; Ef. 2 : 2 ens.). Geloof is een-
voudig die betrokkenheid van die mens op die evangelie as gesag-
volle heilsmededeling, omdat hy gehóór het. Daarom hang geloof 
ook direk met die roeping saani. Die gemeente word deur Paulus 
in 'n feitlik tegniese sin die "geroepenes" genoem (Rom. 1 :6-7; 
, I Kor. 1:2, 9 ens.). "Roep" is by Paulus 'n aanduiding van die god-
,delike magsdaad waardeur die mens uit die dood na die lewe geroep 
word, en in die sin het dit die betekenis van 'n skeppingsdaad (vgl. 
Rom. 4 :17 ; Rom. 9:11, 25; 1 Thess. 4:24). In die kragdadige 
roeping van die mens deur die evangelie voltrek die werk van die 
Gees homself aan die mens en word die uitverkiesing gerealiseer. 
Maar daarom kan inderdaad gesê word dat die beslissing oor die 
ewige wel en wee van die mens in die geloof val, selfs al het die 
geloof 'n diepe agtergrond in die ewigheid van Gods beslissing. Al-
leen só is dit moontlik om te ontkom aan 'n Arminiaanse waarde-
ring van die geloof as die vervulling van 'n menslike voorwaarde vir 
die heil, maar óók aan Barth se onvermoë om ten voile die spreke 
van die Skrif te verdiskonteer dat die beslissing inderdaad in die 
eloof val. 

Dit is ons oortuiging dat daar by Barth basies 'n verwaarlosing 
is van die juiste verhouding tussen Woord en Gees. Al word sy 
teologie ook "teologie van die Woord" genoem, is dit tog opvallend 
dat die Woord van God in die gang van sy ontwikkeling steeds meer 
op die agtergrond gekom het ten gunste van 'n vorm van ontologiese 
denke vanuit Christus en die menslikheid van God. In Barth se 
laaste deel van sy dogmatiek (KD.IV/4) word dit selfs duidelik dat 



hy cintlik nic mcer ruinite het vir die Woord as heilsmiddel nie. so 
min as vir die sakramcntc. 'n Sekere spiritualismc word dan met-
eens wcer sigbaar, en 'n mens herinner jouself daaraan dat Barth 
afkomstig is uit die land van . . . Zwingli. 

(v) Ten slotte maak ons nog enkele opmcrkinge oor die vraag of 
daar werklik sprake kan wees van 'n konscnsus tussen Rome en die 
Reforniasie oor die leer van die regverdiging deur die geloof alieen. 
Soos ons dit sien, is die grondverskil tussen Rome en die Refornia-
sie dat hulle vanuit verskillende gesigspunte na die regverdiging 
kyk en dus verskillende aksente lê wat nie so maklik met mekaar 
versoen kan word nie. Rome kyk na die regverdiging vanuit die 
gesigshoek van die samcwerking tussen God en mens by die tot-
standkoming van die heil. Die rede daarvoor is dat Rome die ge-
dagte wil afweer dat die mens 'n stok en blok is wat die heil volledig 
passicf deelagtig word. Daarom tree Rome na vore as verdediger 
van die menslikheid van die mens en die persoon-syn van die mens, 
ten einde te verhoed dat die mens se verantwoordelikheid verwaar-
loos word en dat die leer van die regverdiging aanleiding gee tot 
morelc laksheid. Rome beskuldig die Reformasie daarvan dat hy 
in teenstellings dink, in plaas daarvan dat hy die komplementariteit 
van God en mens raaksien. Daarom wys Rome die teenstelling wat 
die Reformasie maak tussen verdienste en genade af, en sê dit be-
hoort te wees: verdienste én genade. Omdat God in sy genade nie 
die mens oorrompel en uitskakel nie, maar juis inskakel, is die heil 
volkome die werk van God en terselfdertyd volkome die werk van 
die mens. In die vcrlossing sluit God aan by sy eie skepping en 
bring die skepping in bcweging. Die heil is honderd persent Gods 
werk en honderd persent die werk van die mens, maar God is daar-
by die prima causa en die mens die causa secunda. Daarom is alles 
in die heilsproses genade, en tog is alles ook weer alleen moontlik 
deur die menslike medewerking, omdat God en mens nie teenoor 
mekaar staan en konkurrente van mekaar is nie. maar kragtens die 
analogia entis (synsanalogie) met mekaar deel in die één omvat-
tende syn en daarom op mekaar aangelê is, sodat God deur die 
mens werk en die mens deur Gods genade werk. Binne hierdie 
skema is dit nou moontlik om óf die aksent te lê op die alleenwerk-
saamheid van God as die eerste oorsaak - en dan uitsprake te maak 
wat baie naby aan die reformatoriese "sola gratia" kom - óf om die 
aksent te laat val op die menslike betrokkenheid as "tweede oor-
saak", en dan weer baie stcrk aan die medewerking van die mens 
niet God te herinner. 

Reeds hieruit is dit duidelik hoe ingewikkeld dit is om die ver-
skille tussen Rome en die Reformasie vas te pen. Die verskille is in 
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elk geval baie subtieler as wat dit dikwels in preke op Hervorming-
sondag voorgestel word, asof Rome sou leer dat 'n mens sy eie salig-
heid moet verdien, terwyl die Reformasie sou leer dat 'n mens uit 
genade gered word. Dit is veel subtieler, omdat óók Rome alles in 
die heilsproses aan die genade van God toeskryf. Die werklike ver-
skil tussen Rome en die Reformasie lê dan ook dieper: dit lê daarin 
dat die verlossing vir die Reformasie niks minder is nie, as 'n nuwe 
skepping (2 Kor. 5:17) en die opwekking van lcwe uit die dood 
deur die magswoord van God (Rom. 4:17). Daarom gaan dit vir 
die Reformasie in die regverdiging nie in eerste instansie om 'n 
proses wat homself in die mens voltrek nie, laat staan nog 'n proses 
wat tot stand kom met inskakeling van die natuurlike vermoëns 
van die mens, maar om 'n radikale en eenmalige daad van God. In 
sy oordeel en vryspraak handel Gód met die mens. Die kontinu'itcit 
tussen die skepping en die herskepping bly wel bewaar, maar asof 
deur vuur heen, nie antropologies aantoonbaar en omskryfbaar nie. 
Die Reformasie het die gevoel dat Rome die verlossing sien as 'n 
genesing van enkele swakhede wat die ou natuur aankleef, terwyl 
die werklike diepte van die sonde en die oordeel van God oor die 
ou mens met alles wat hy is en het, nie in die sin van die Nuwe 
Testament verstaan word nie. 

Die egte teenstelling tussen Rome en die Reformasie is dan ook 
nie dat Rome die werklikheid van die heil in die eksistensie van 
die mens handhaaf, terwyl die Reformasie ekstrinsesisties sou wees 
nie. Ook die Reformasie kan goed genoeg spreek oor die deelname 
van die mens met sy ganse eksistensie in die werklikheid van die 
heil. Die egte teenstelling is egter dat Rome die ingaan van die heil 
in die menslike eksistensie dink in terme van die ingestorte genade 
wat die mens se (verswakte, maar tog nog hoofsaaklik ongeskonde) 
natuur genees, versterk en verhef, terwyl die Reformasie daarvan 
uitgaan dat die heil in Christus geleë is, sodat die ingaan van die 
heil in die eksistensie plaasvind in die gemeenskap tussen Christus 
en die gelowige deur die Heilige Gees. Die Reformasie verstaan 
Christus as die verloste mens se diepste werklikheid. In Horn is die 
heil reeds in die menslike eksistensie aanwesig. Wie in Horn glo, leef 
nie meer in homself nie, maar Christus leef in hom (Gal. 2:20). 
Wanneer Paulus gekonfronteer word met die vraag of die leer van 
die verlossing uit genade nie sorgeloosheid sal meebring nie, dan 
antwoord hy nie daarop deur 'n leer van die ingestorte nuwe hoe-
danighede van die gelowige te ontwikkcl nie, maar deur te sê dat 
die gelowige met Christus gesterf het en opgewek is (Rom. 6:1-6) . 
Paulus wys op die heilshistoriese verbondenheid van die gelowiges 
met Christus soos dit in Rom. 5:12-21 geskets word, as die grond 
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daarvan dat die opstandingslewe van Christus deur die Hcilige Gees 
in die bestaan van die gelowigc crvaar sal word, maar dan as 'n 
werklikheid wat alleen in die verhouding tussen Christus en horn 
deur die Heilige Gees sy bestand het. Dit is 'n gelóófswerklikheid, 
en enige poging om daarvan icts anders te maak, haal dit weg uit 
die verbandc waarin die Skrif dit plaas. 

Dit is dan ook glad nie seker dat dieselfde bcdocl word wanncer 
Rooms-Katolieke en protestantse teoloë die uitdrukking sola fide 
gcbruik nie. Daar is in die Rooms-Katolieke teologiese tradisie 'n 
deurlopende neiging om geloof as 'n deug te verstaan, as 'n mens-
likc habitus wat tot stand kom deur oefening wanneer die mens sy 
wil daarop rig om met die genade van God saam te werk. So is dit 
in die Thomistiese skolastiek verstaan, in aansluiting by die Aris-
toteliese deugdelccr. Wanneer Thomas dus kon sê dat die mens 
deur die geloof alleen gered word, was dit tog iets anders as wan-
neer Luther dieselfde gesê het. Wanneer vandag in die neo-
Thomisme met 'n ander wysgerige apparaat gewerk word waarin 
die transendentale antropologie ingespan word in plaas van die 
Aristotcliese deugdcleer, is dit nog glad nie te sê dat die geloof uit-
gehaal word uit die psigologiese sfeer waarin die ou deugdeleer dit 
geplaas het nie. Van 'n konsensus tussen Rome en die Reformasie 
kan op hierdie gebied nie so maklik gepraat word nie, tensy dat die 
Reformasie homself misverstaan. 

lets dergcliks geld ook vir die gebruik van die uitdrukking simul 
justus et peccator. By Luther het die paradoksale aard van die reg-
verdiging van die goddelose en sy visie op die regverdiging as Gods 
daad aan die mens op die voorgrond gestaan, waarby sowel sonde 
as geregtigheid in eerste instansie as verhoudingsbegrippe hanteer 
is. Wanneer Rooms-Katolieke did uitdrukking gebruik, is hulle in 
die meeste gevalle besig om daarmee te sê dat die mens, solank hy 
op aarde is, die geregtigheid nog nie volkome deelagtig is nie, en in 
dié sin tegelyk 'n sondaar en 'n regverdige is. In werklikheid inter-
preteer hulle daarmee die uitdrukking sinud justus et peccator in 
die sin van: partim justus et partim peccator, gedeeltelik 'n regver-
dige en gedeeltelik 'n sondaar. Daarmee word egter juis die angel 
uit die uitdrukking van Luther weggehaal, vir wie dit daarom ge-
gaan het om te sê dat die mens totaal 'n sondaar en totaal 'n reg-
verdige is, al na gelang van die vraag of 'n mens hom beskou soos 
hy in homself is, of soos hy in Christus is. 

'n Mens kan jou nie daarvan losmaak nie, dat daar alleen in 'n 
baie betreklike sin sprake kan wees van 'n toenadering tussen Rome 
en die Reformasie op die punt van die regverdiging. Veel van wat 
aan die kant van Rome as 'n toenadering tot die Protestantisme ge-
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sien word, is nic soseer 'n tocnadcring tot die Protestantisme in sy 
cgtc, bybclsc gestaltc nic, maar in sy modcrnistiesc gcstalte. Die 
meer personele en eksistensiële kategorieë van Rahner en sy leer-
linge sluit eerder aan by die antroposentriese teologic van die ncgen-
tiende-eeuse Protestantisme as by Luther en Calvyn. Die modernise-
ring van die Rooms-Katolicke natuurlikc teologic mag dan wel oor-
eenkomste vertoon met wat daar ook in protestantse kringe gedink 
word (bv. deur Pannenbcrg), maar dit is nog nie tc sê dat dit egte 
rcformatoriese posisies verteenwoordig nie; inteendeel. Netso is die 
hele verskynsel van die komplimentariteitsdenke van Berkhof c.a. 
wat meen dat daar dus nie meer so 'n groot kloof tussen hulle en 
Rome bestaan nie, nie 'n bewys dat Rome die struktuur van sy 
denke verander het nie, maar eerder dat sulke reformatoriese teoloë 
op 'n ander vlak van vraagstelling bewceg as die Reformatore. 

By alle dankbaarheid vir die nuwe klimaat van openheid, bly 
daar dus tog nog veel ruimte vir 'n ernstige diskussie. 
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2.3. Die Heilige Gees en die nuwe lewe 

(Regverdiging en Heiliging) 

2 .3 .1 . Kritiek teen die leer van die heilsorde 

Een van die mees algemene kenmerke van die behandeling van die 
heilstoeëiening in die twintigste-eeuse teologie is die kritiek teen die 
ortodokse leer van die heilsorde. Die oorspronklike bedoeling van 
dié leer was om die reformatoriese belydenis aangaande die verlos-
sing op twee maniere teenoor die Rooms-Katolieke opvattings af te 
grens. Eerstens kon daarmee teenoor die Rooms-Katolieke verwyt 
dat die opvattings van die Reformasie "ekstrinsesisties" is, volgehou 
word dat dit nie waar is nie: die Reformasie ken inderdaad 'n "heils-
orde" waarin niks minder behandel word nie, as die manier waarop 
die verlossing die menslike eksistensie raak, verander en vernuwe 
(dink bv. aan wat gesê is oor die effektiewe roeping, wedergeboorte, 
bekering, heiligmaking). Tweedens kon daarmee egter óók teenoor 
Rome volgehou word dat juis hierdie "orde" dit moontlik maak om 
op sodanige manier oor die inncrlike vernuwing van die mens te 
praat, dat dit nie op een of ander wyse soos by Rome tot die grond 
van die regverdiging word nie, maar duidelik as die gevolg en die 
vrug daarvan verstaan kan word (dit geld veral die verhouding tus-
sen regverdiging en heiliging). In die nuwe teologiese diskussie word 
hierdie motiewe wel waardeer, maar tog word die leer van die heils-
orde afgewys, en wel om verskillende redes. 

Die eerste en vernaamste rede is ongetwyfeld die oortuiging dat 
die leer van die heilsorde die deur geopen het vir die kruipende sub-
jektivisme wat later via die Piëtisme en onder invloed van die mo-
derne subjektivistiese wysbegeerte uitgemond het in die teologiese 
subjektivisme van die negentiende eeu. Die belangstelling in die ge-
lowige mens self en wat presies met hom in die proses van die heils-
toeëiening gebeur, so word gevoel, moes noodwendig die aandag 
aftrek van wat Gód vir die verlossing gedoen het en doen. Reeds 
Kohlbrugge en sy leerlinge het in hierdie verband kritiek gehad teen 
die Ortodoksie en met name teen die Dortse Leerreëls, wat volgens 
hulle, in plaas van die Arminiane met die leer van die regverdiging 
deur die geloof te konfronteer, verkeerdelik die mens se subjektiewe 
verandering deur die ingestorte genade beklemtoon het. Mede onder 
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invloed van Kohlbrugge, maar veral vanweë die spesificke instelling 
van die dialektiese teologie en die herontdekking van Luther, groei 
hierdie kritiek in die twintigste eeu aan tot 'n stroom. 

Daarmee hang 'n tweede beswaar saam. Op hierdie manier, word 
gesê, word die eskatologiese heilsgawe van God vertaal in psigolo-
giese en ervaringsmatige kategorieë. Die werk van die Heilige Gees 
in die toepassing van die heil is in die Nuwe Testament 'n eenheid 
met verskillende fasette, sodat daar in verskillende terme soos roe-
ping, wedergeboorte, bekering, geloof ens. daaroor gepraat kan word. 
In die leer van die heilsorde word hierdie verskillende fasette nou 
cgtcr verstaan as fases of stadia wat op mekaar volg in 'n bepaalde 
orde (op grond van tekste soos Rom. 8:29 e.v.). Hoewel dit nie die 
bedoeling was nie, sê Barth, het die gevaar daarmee ontstaan dat dit 
in die heilsorde nie meer so seer gegaan het om die behandeling van 
die werk van die Gees in sy "toepassing" van die objektiewe heils-
werk van Christus aan die mens nie, maar om die vertelling van die 
subjektiewe "sielsgeskiedenis" van die mens. As 'n mens eenmaal uit 
hierdie gesigshoek na die heiltoeëiening kyk, meen Barth, is dit on-
moontlik om anders daaroor te gaan praat as in terme van menslike 
emosies, ervaringe, dade en toestande. Die grondfout van hierdie 
denkwyse is volgens hom dat nie vasgehou is daaraan dat die mens 
op één slag in die gebeurtenis van die heilswerk van die Heilige Gees 
alles ontvang wat in die heilsdaad van God in Christus Jesus opge-
sluit lê nie. Die invoering van tydsbegrippe hang volgens hom saam 
met die verkeerde wyse waarop daar onderskei is tussen 'n objek-
tiewe heilswerk wat Christus sou gedoen het, en 'n subjektiewe heils-
werk wat die Gees dan daarna sou doen. Dit hang weer daarmee 
saam dat die staat van vernedering en die staat van verhoging van 
Christus as twee histories-opeenvolgende stadia verstaan is, sodat 
daar temporeel onderskei kon word tussen die totstandkoming van 
die heil as iets objektiefs en die ontvangs van die heil as iets subjek-
tiefs. Daarteenoor wil Barth beklemtoon dat in Christus ons die een-
heid het van die God wat Homself verneder en die mens wat daarin 
verhoog word, en dit is nie iets van die verlede tyd wat afgehandel 
is nie, maar is 'n aktuele daad in die "geschichtliche" bestaanswyse 
van God, sodat dit gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is. 
Daarom is dit onmoontlik om temporeel te onderskei tussen die 
verskillende momente in die één heilsgawe vail God wat inniger met 
mekaar verbonde is as die eenheid van 'n matematiese punt (KD. 
IV/2,568-569). 

Wat is nou egter die beswaar daarteen dat in psigologiese terme 
oor die heilsorde gepraat word? Dit beteken, sê ook diegene wat nie 
met Barth sy spesifieke opvattings oor die "Geschichtlichkeit" van 
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God deel nie, dat dan eenvoudig verkeerd gepraat word oor weder-
geboorte, regverdiging, heiliging ens. Daar word dan immers oor 
hierdie dinge gepraat asof dit konstateerbare en ervaarbare gebeur-
tenisse in die lewe van die mens is. of ten minste asof dit in sulke kon-
stateerbare ervaringe gcmanifesteer word (Weber: Grundlagen II, 
378 e.v.). Wanneer oor wedergeboorte. regverdiging. heiliging ens. 
in die geloof gepraat word, word dit as dade van God verstaan wat 
Hy aan ons verrig, maar sodra daaroor in terme van die mens se 
ervaring gepraat word, word nie meer op grond van Gods beloftes 
daaroor gepraat nie. maar op grond van wat die mens ondervind. 
Gods werk en menslike ervaring word so in-een geskuif, asof dit op 
dieselfde vlak lê. Maar Gods werk is nie so konstateerbaar voorhan-
de nie. Dit kan alleen in die geloof bely en omhels word. Natuurlik 
maak dié geloof dan ook in die mens ervaringe. maar die geloof is nie 
gegrond in die ervaringe nie. Die mens se ervaringe is altyd twee-
slagtig, meerduidig en wisselend. Daarom moet oor Gods werk in die 
mens nie in psigologiese terme gedink en gepraat word nie. maar in 
geloofsterme. d.w.s. op grond van Gods openbaring. Bowendien is 
dit onmoontlik om dinge soos wedergeboorte, regverdiging en heili-
ging, die eenheid met Christus en die verheerliking as ervaringsgroot-
hede te verstaan. 

Regin Prenter wys daarop dat die neiging om die verskillende fa-
sette van Gods één heilsdaad in temporele volgorde as verskil-
lende stadia te verstaan, noodwendig moes lei tot 'n verandering in 
die betekenis van sommige van die fasette. So word bekering en 
wedergeboorte, wat by die Reformasie in 'n breë sin gebruik word 
en die omvattende lewe van boetvaardigheid van die mens (bekering) 
en die omvattende vernuwing van sy lewe deur die Gees (wederge-
boorte) aandui, verstaan as eenmalige gebeurtenisse wat op 'n be-
paalde moment in die mens se lewe plaasvind. Daardeur word die 
mens eens-en-vir-altyd uit die staat van ongeloof oorgebring in die 
staat van genade. Daardeur verander nou egter óók die betekenis 
van die regverdiging. Dit word nie meer verstaan as die omvattende 
werklikheid van die mens se versoening met God en sy aanname tot 
Gods kind met alles wat dit insluit nie, maar as 'n eenmalige en af-
sonderlike moment in die Christelike religieuse ontwikkeling, innig 
verbonde met die mens se wedergeboorte en bekering, maar duide-
lik iets anders as die heiliging wat op die regverdiging moet volg. By 
die Reformatore was die regverdiging en heiliging met mekaar ge-
gee as twee kante van dieselfde saak, maar hier word dit nou moont-
lik om hulle nie slegs van mekaar te onderskei nie, maar hulle ook 
selfstandig teenoor mekaar te stel, sodat dit moontlik kan wees om 
geregverdig te wees sonder om terselfdertyd geheilig te wees. Só kan 
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dan oor die regverdiging as 'n suiwer forensiese akte gedink word wat 
nog niks te make het met die heiliging nie, wat daarop uitloop dat 
die heiliging gesien kan word as 'n menslike antwoord op Gods ge-
nade, as die menslike verantwoordelikheid waarmee hy sy dankbaar-
heid teenoor God vir die heil moet betoon. Daarmee kan egter nie 
meer reg gedoen word aan die manier waarop die Nuwe Testament 
oor die aard van die regverdigende geloof spreck nie. Die geloof wat 
regverdig, kan nie sonder goeie werke — en dus sonder die heiliging 
— wees nie. 

Wanneer regverdiging en heiliging gedink word as fases in die 
heilsproses, ontstaan die voorstelling ook maklik dat die regverdi-
ging "vervang" word deur die heiliging. Selfs al word aanvaar dat 
die regverdiging die basis is waarop die heiliging bou, is dit volgens 
Weber tog só dat dan gedink word dat ten minste wat die mens se 
ervuring betref, hy in die heiliging die regverdiging agter die rug 
het (Grundlagen II, 380). Die mens wat in die heiligingsproses be-
trokke is, het dan nie meer die regverdiging nodig as iets wat hom 
telkens opnuut weer toegesê moet word nie. Dan word die heiliging 
losgemaak van die "sola fide" en verstaan as iets méér en iets aan-
vullends by die regverdiging. Enersyds kan dit beteken dat die reg-
verdiging dan maar net as die vertrekpunt in die heilsproses ver-
staan word, wat afhanklik is van die heiliging as noodsaaklike kom-
plement as dit werklik effektief moet wees. Andersyds kan dit daar-
toe lei dat die heiliging teenoor die regverdiging vanselfstandig word 
en beskou word as die mens se eie verantwoordelikheid nadat hy 
eenmaal deur genade geregverdig is. Daarmee, aldus Berkouwer, is 
die weg van die Reformasie verlaat, wat nie anders oor die heiliging 
wou dink as in sy voortdurende betrokkenheid op die "sola fide" nie 
(Geloof en Rechtvaardiging, 23 e.v.). 

Die algemene tendens in die twintigste ecu is dus om krities te 
staan teenoor die leer van die heilsorde soos dit in die tyd van die 
Ortodoksie ontwikkel is. In die meeste nuwere handboeke oor die 
dogmatiek ontbreek die behandeling van die heilsorde in die tra-
disionele vorm dan ook. Tog is daar natuurlik wél 'n behoefte aan 
'n bepaalde sisteem in die behandeling van die verskillende fasette 
van die heil soos dit in die Nuwe Testament verkondig word. Die 
gevolg is dat daar in die nuwere dogmatiek enkele sentrale begrippe 
"itgekies word waaromheen die Nieu-Testamentiese stof dan gegroe-
Peer word. In die Lutherse dogmatieke is die leer van die regverdi-
ging altyd sentraal, maar ten nouste daaraan verbonde is 'n behan-
deling van die geloof, die roeping deur die Woord en die Gees, en 
die ontplooiing van die geloof in die liefde en die hoop. By die 
behandeling van die liefde kom dan ter sprake wat in die gerefor-
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meerde dogmatiek onder die heiliging tcr sprake kom, terwyl dit by 
die hoop gaan om die eskatologiese verwagting. In die gerefor-
mecrde dogmatiekc word oor die algemecn duideliker onderskci 
tussen regverdiging en heiliging. terwyl daar ook uitdruklik gehandel 
word oor die volharding van die heiliges ('n element wat deur die 
Lutherse dogmatiek verwaarloos word). Oor wedergeboorte cn be-
kering word meesal gehandel binne die konteks van die heiliging, 
omdat dit verstaan word as die afsterwe (en afkeer) van die sonde 
en die vernuwing van 'n mens se lewe tot gelykvormigheid aan Chris-
tus. Karl Barth behandel regverdiging, heiliging en roeping as die 
drie hoofmomente binne die konteks van sy versoeningsleer, waarby 
hy onder roeping nie die roeping tot die heil in die cerste pick in 
gedagte het nie, maar die roeping tot getuienis. Otto Weber volstaan 
met die behandeling van regverdiging en heiliging, maar hy bring 
al die ander begrippe vir die toeëiening van die heil daarby ter 
sprake. By Hendrikus Berkhof kry ons die indeling: berou, gcloof, 
regverdiging, heiliging, volharding. Op een of ander manier word die 
verskillende bybelse begrippe vir die beskrywing van die heil dus 
altyd weer ter sprake gebring, maar nie meer op die wyse waarop 
dit in die tradisionele leer van die heilsorde gebeur het nie. 

2.3.2. Die verhouding tussen regverdiging en heiliging 

Indien dit waar is dat regverdiging en heiliging nie van mekaar los-
gedink mag word nie, maar ten nouste op mekaar betrokke is, ont-
staan die vraag hoe die verhouding tussen beide positief omskryf 
moet word. Met hierdie vraag hou die teologiesc vernuwing ná die 
Eerste Wereldoorlog homself uitdruklik besig. In aansluiting by 
Luther en Kohlbrugge word baie sterk klem gelê op die eenheid 
van regverdiging en heiliging. Karl Barth en sy medestanders in die 
dialektiese teologie wys in die eerste jare elke gedagte van die hand as 
sou heiligmaking bestaan in 'n proses van heiligcrwording van die 
mens. Heiliging is net soos die regverdiging 'n daad van God en dit 
bestaan daarin dat Hy in die akte van die regverdiging van die son-
daar aan hom ook die voile heiligheid van Christus toerekcn en 
skenk, sodat regverdiging en heiliging in 'n sekere sin saamval. Die 
geregverdigde sondaar is ook heilig, totaal heilig, omdat Christus 
sy heiligheid is, net soos Hy sy geregtigheid is. Daarom is sy heilig-
heid ook 'n vreemde heiligheid, 'n toegerekende heiligheid wat in 'n 
forensiese, sintetiese oordeel van God oor die sondaar aan hom 
toegesê word. In dié sin is dit ook 'n absolute heiligheid waaraan 
niks toegevoeg hoef te word nie. Natuurlik gaan dit daarby nie om 
'n inherente heiligheid wat aan die mens kleef en konstateerbaar 
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voorhandc is nie. In homsclf is hy onhcilig cn onrcin. Die sonde 
is in hom nog nie oorwin nie en word in hicrdie lewe ook nie uit 
die wcg geruim nie. Maar in Christus is hy heilig en daarom is hy 
ook, wat God bctref, wérklik heilig. 

Wanneer daar tog tussen regverdiging en hciliging ondcrskci word, 
word allcrlei formuleringe gebruik wat daarop bereken is om duide-
lik te maak dat die heiliging nie iets selfstandigs náás die regverdi-
ging is nie. Veral Barth gebruik tclkens weer uitdrukkings waarin 
na vore kom dat hy die term heiliging interpreteer as aanduiding 
van 'n bepaalde gesigspunt waaruit na dieselfde genadedaad van 
God gekyk word wat vanuit 'n andcr gesigspunt regverdiging hect. 
Wanneer God sy daad van genade aan ons voltrek, is dit in sy bcwc-
ging van bo na benede ons regverdiging, en in sy beweging van 
benede na bo ons heiliging (Zwischen den Zeiten, 1927, 226 e.v.). 
Dit bcteken dat Barth ook tussen regverdiging en heiliging kan on-
derskei deur te sê dat regverdiging die vryspraak van die sondaar is, 
terwyl heiliging daarin bestaan dat God op die sondaar beslag lê en 
hom tot sy eiendom verklaar. Dit is deurgaans duidelik dat Barth 
en sy medestanders so min as moontlik terme wil gebruik wat die 
heiliging beskryf as iets wat subjekticf in die mens gebeur. Tog wil 
hullc nie ontken dat die heiliging wel 'n subjektiewe kant het nie. 
Hulle neiging is egter om dié subjektiewe kant op sodanige wyse te 
omskryf, dat dit duidelik is dat die heiliging net soos die regverdi-
ging volkome Gods daad is en nie vrug van die mens se eie self-
verbetering nie, en dat dit ook nie gaan om subjektiewe veranderinge 
in die mens waardeur hy in homself heilig word nie. 

Die gevolg hicrvan is dat enersyds voortdurend verscker word 
dat God die mens wat Hy regverdig, ook heilig deur hom vir Hom-
self op te eis, hom te laat omdraai, aan God gehoorsaam te maak 
en in vryheid te laat wandel, maar dat andersyds net so sterk be-
nadruk word dat dit alles slegs geskied deur die geloof. Dit beteken 
dat dit in die heiliging nie gaan om nuwe kwaliteite wat die mens 
deelagtig word nie, maar om 'n geloofswandel wat van oomblik tot 
oomblik die vryspraak van die regverdiging toeëien. Heiliging is 
niks anders nie, as 'n lewe uit die regverdiging. Dit bestaan in 'n 
voortdurende teruggrype op die regverdiging. Dit is gchoorsaamheid 
aan die Woord van vryspraak wat in die evangelie gehoor word. 
Dit is egter iets wat altyd weer aktueel moet gebeur. Dit is geen 
toestand nie, maar 'n daad waarin die mens altyd weer na die 
"nulpunt" van die regverdiging deur die geloof terugkeer en daarby 
lewe. 

In die Lutherse teologie bestaan die tendens om die heiliging dus 
heeltemal net in terme van die geloof te definieer, maar daarby die 
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geloof in 'n nic-psigologicse sin te vcrstaan, sodat daar cintlik van 
geen "uitgebreidheid" van die heiliging in die menslikc bestaan ge-
praat kan word nie. Dit bly by die "matcmaticse punt" van Gods 
aangryping van die mens en Gods handeling aan die mens wat nooit 
tot iets blywends of inklewends in die mens word nie, en waarvan 
die kontinui'teit slegs by Gods voortdurende nuwe bemoeienis met 
die mens berus. Dit kan maklik lei tot 'n vorm van aktualisme as 
teenpool van die opvatting van die heiliging as die instorting van 
nuwe hoedanighede in die mens of as 'n groeiproses waarin die mens 
"in die genade toeneem". In die eksistensialistiese teologie van 
Bultmann speel hierdie afwysing van alle vorms van habitualisering 
en proses-denke met betrekking tot die heiliging 'n groot rol. Vir 
Bultmann is die geloof 'n eskatologiese gebeurtenis wat nie psigolo-
gies beskryfbaar is nie en ook nie konstateerbare veranderinge in 
die mens se bestaanswyse tot gevolg het nie. Dit bring geen nuwe 
strukture in die mens se bestaan tot stand nie, maar is slegs aanwe-
sig in die "geschichtliche" beslissing wat telkens weer val in die 
keuse tussen geloof en ongeloof (Glauben and Verstehen I, 311). So 
kon ook Ebeling later sê dat geloof na sy aard nie 'n eie kontinui'teit 
of bestendigheid het nie, maar 'n gebeurtenis is in die sin dat die ge-
loof van oomblik tot oomblik opnuut ontstaan in die oorwinning van 
die geloof oor die ongeloof (Das Wesen des chr. Glaubens, 160 e.v.). 

Ook buite die kring van die eksistensialistiese teologie lê Lutherse 
teoloë graag klem op die nie-habituele en nie-proses-matige aard 
van die heiliging. Uiteraard kan nie heeltemal ontken word dat 
daar tog so iets as 'n kontinui'teit en 'n toename in die subjektiewe 
heiliging van die mens is nie, want dit is in die lig van die Skrif moei-
lik om dié ontkenning onverkort vol te hou. Tog is daar deurgaans 
'n groot mate van gereserveerdheid in die wyse waarop wel daarvan 
gepraat word. Soms word liewer nie van heiliging as 'n verandering 
van die menslike bestaanswyse gepraat nie, maar word alles wat oor 
die heiliging gesê kan word, oor die boeg gegooi van die teenstelling 
tussen die indikatief van die heil en die imperatief wat tot die mens 
kom om uit die heil te lewe. Dit word dan egter so verstaan, dat die 
geregverdigde mens konkreet van oomblik tot oomblik opgeroep 
word om te Ieef en te handel in ooreenstmming met die indikatief 
van die heil wat in Christus 'n werklikheid is. Heiliging kan dan ver-
staan word as die konkrete gehoorsaamheid van die regverdigende 
geloof, sonder dat daarmee nog enigiets gesê is oor innerlike ver-
anderinge in die mens self of oor so iets as toename in heiligmaking. 
Meesal word egter nie by hierdie aktualistiese standpunt bly staan 
nie, maar word daar tog erken dat daar van groei en selfs van 'n 
proses sprake kan wees. Dit is egter duidelik dat ook dán die grootste 
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versigtigheid betrag word in die wyse waarop oor die voorlgang in 
die heiliging gepraat word. 

In hierdie verband beroep Lutherse teoloë hulleself graag op 
Luther self. Thielicke kom in sy resente geloofsleer herhaaldelik te-
rug op 'n aanhaling van Luther: "Proficere est nihil aliud, nisi sem-
per incipere. Incipere sine proficere hocipsum est deficere" (voor-
uitgang is niks anders nie, as om altyd weer nuut te begin; om egter 
te begin sonder om vordering te maak, is om te misluk - W.A., 
4, 350, 14). Hieruit is dit duidelik dat Luther wil sê dat daar in die 
regverdiging van die mens nie net die matematiese punt is van die 
vryspraak nie, maar ook 'n voortgang is, 'n weg wat bewandel word. 
Naas die alreeds van die heil wat in Christus die deel van die mens 
is, is daar ook die nog-nie in die situasie van die gelowige. Hierdie 
nog-nie is egter geen statiese toestand waarin alles maar net bly wat 
dit was nie, maar 'n beweging waarin die mens betrokke is waarin 
daar tog van vooruitgang sprake is. Luther het dan ook nie net ge-
sê dat die mens simul justus et peccator is nie, maar ook dat hy 
imrtim justus et partim peccator is, gedeeltelik 'n geregverdigde en 
gedeeltelik 'n sondaar. Dit is waar dat Luther uiters versigtig is om 
die vordering op die geloofsweg (wat hy ook sanatio, genesing, kan 
noem) nooit los te maak van die begin daarvan in die vryspraak wat 
in die regverdiging geskied nie en dat hy homself op 'n dialektiese 
wyse daaroor uitdruk. Voortgang in die heiliging is om altyd weer 
terug te kruip in 'n mens se doop, kan hy ook elders sê. Maar in 
hierdie beweging is daar dan tog vooruitgang. 

Pohlmann som die Lutherse posisie op deur te sê: "Regverdiging 
is regverdigverklaring en heiliging tegelyk. Vir sover dit regverdig-
verklaring is, is dit 'n eenmalige daad; vir sover dit terselfdertyd ook 
heiliging is, is dit 'n geleidelike proses. Van God uit gesien is dit 
'n oomblik, maar van die mens uit gesien maak dit 'n geskiedenis 
deur" (Abriss, 211/212). Hierdie proses en geskiedenis mag egter 
nooit die onderwerp vir selfstandige belangstelling word nie. Die 
gelowige moet na buite kyk, sê Thielicke, na Christus, en nie na 
homself of die vordering wat hy in die geloof meen te maak nie. 
Daar moet by die gelowige 'n houding van "Selbstvergessenheit" 
wees, 'n vergeet van die self, waarby die mens nie na binne kyk om 
te vra of hyself werklik glo nie, laat staan nog of hy vordering maak 
in die geloof. Hy moet enkel op Christus let, en dan sal Christus 
deur die Gees ook alles in hom bewerk wat Hy beloof het. As daar 
van enige vooruitgang in die geestelike lewe sprake is, dan is dit 
iets wat spontaan moet gebeur, deur die werking van die Gees. Die 
enigste verdieping in die geestelike lewe waarvan die gelowige self 
kennis kan dra, is die verdieping van sy sondebesef, sodat hy voort-
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durend meer uitgedryf word na die regverdigcnde gcnade van God 
(Thielicke, Der Ev. Glaube III, 99 e.v.). In hierdie sin word dan ook 
meermale in Lutherse kringe gesê dat die enigste verskil tussen die 
mens wat betrokke is in die proses van heiliging en die onverloste 
mens slegs daarin bestaan, dat eersgenoemde ingetrek is in die stryd 
tussen die vlees en die Gees, en dat hy hoe langer hoe dieper bewus 
word van sy eie ellende. 

As daar één ding is waartcen hierdie teoloë hulleself voortdurend 
verset, dan is dit die opvatting dat die nuwe lewe in die mens inge-
stort word in die vorm van 'n lewenskiem of 'n nuwe lewensbeginsel 
wat deur 'n inherente krag groei en die mens inwendig transformeer. 
Daarby gaan dit nie net om die afwysing van die Rooms-Katolieke 
leer van die ingestorte genade nie, maar ook van alle substansiëie 
denke wat met gebruikmaking van biologiese beelde die vooruitgang 
in heiliging as 'n proses van selfontwikkeling beskryf. Daarom rig 
dit homself veral ook teen die opvatting dat heiliging 'n proses van 
verbetering van die mens beteken deur die oefening in deugde. Daar-
deur kan die ou mens wel enigsins opgesmuk en versier word, maar 
dit is in sigself nog iets totaal anders as die totstandkoming van die 
nuwe mens wat 'n skepping is van God deur die Gees. Ook die neo-
protestantse lieflingsidee dat heiliging bestaan in die vorming van 
Christus-gelykvormige religieuse persoonlikhede word daardeur ra-
dikaal verwerp. Die heiliging is Gods daad, verborge vir die oog van 
die mens, maar daarom nie minder reëel nie. Die neerslag daarvan 
in die mens is nie allerlei hebbelikhede nie, maar die geloof. Die 
geloof, sê Paul Althaus, is leeg in sigself en niks meer nie, as die 
ontvangs van wat God ons in Christus skenk. Vir sover dit die reg-
verdiging van die mens betref, is dit slegs hierdie karakter van die 
geloof as die onverdienstelike aanvaarding van Gods genade wat in 
aanmerking geneem kan word. Maar dieselfde geloof, wat nie die 
mens se geregtigheid voor God is nie, maar die ontvangs daarvan, is 
in sigself tog ook die prinsipiële breuk met die sonde, en as sodanig 
is dit reeds die nuwe lewe in die mens. Terselfdertyd is dit die wortel 
waaruit 'n nuwe lewenswandel opkom. Die mens kom in 'n nuwe 
verhouding tot God te staan, hy word 'n onderdaan van Christus, 
sodat hy vanuit die geloof 'n nuwe geestesinstelling kry en 'n nuwe 
gewete, selfs al bly sy ou self met al sy sondigheid nog in hom voort-
bestaan (Die chr. Wahrheit, 635 e.v.). Kort saamgevat: die voor-
uitgang in die lewensvernuwing moet nie in substansiële kategorieë 
uitgedruk word nie, maar in personele verhoudingskategorieë (Thie-
licke) en vernaamlik verstaan word as 'n groei in die geloof (Prenter). 
Onder geen omstandigheid moet voortgang in die heiliging dus ver-
staan word as 'n toename in die vroomheid van die mens of as die 
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oorwinning van cen psigiese neiging van die mens oor 'n ander nie. 
Dit gaan daarom dat die mens in die geloof steeds konsekwenter die 
werklikheid van wat hy in Christus is, toeëien en daardeur sy ou na-
tuur steeds meer in die dood afgee (Prenter: Dogmatik If. 420; 
Spiritus Creator, 75 e.v.). 

Dikwels word gesê dat die heiliging niks anders is nie, as die stryd 
wat die Heilige Gees self in die mens teen die vlees voer. Daarby 
is dit weer die bedoeling om die heiliging dus te verstaan as iets wat 
nooit in die mcnslike gees "integreerbaar" is nie. Die Gees word 
nooit iets van die mens self, wat hy besit en waaroor hy beskik nie. 
Dat die Gees in die mens woon, beteken nie dat die Gees tot die 
mens se Gees word of dat hy die draer van die Gees word nie. Die 
Gees staan vry teenoor die mens in sy goddelike transendensie, maar 
Hy neem die mens in besit en voer hom mec. Daardeur word hy in 
'n nuwe situasie gestel en vrygemaak. Die mens het nooit 'n greep 
op die Gees nie, maar Christus het deur die Gees 'n greep op hom. 
Die Gees skenk nie 'n nuwe lewenskiem in die mens wat dan in eie 
krag verder groei en ontwikkel nie, maar Hy trek die mens as mag 
van buite tot 'n nuwe bestaan. Voortgang in heiliging bestaan dus 
daarin dat die Gees aan en in die mens werk en hom steeds meer op 
Christus rig (SpiritusCreator, 39 e.v.; 99 e.v.). 

Dit is egter nie net Lutherse teoloë wat op hierdie wyse oor die 
heiliging praat nie. Onder die invloed van die dialektiese teologie in 
sy vroee stadium en in aansluiting by Kohlbrugge word daar ook in 
gereformeerde kringe in Nederland skerp tevelde getrek teen enige 
idee van 'n inwendige geregtigheid of heiligheid van die mens, so-
wel as teen die idee van 'n groei in heiligmaking in die sin van 'n 
innerlike verbetering van die gelowige. Teoloë soos Koopmans, Hait-
jema. Van Niftrik, Noordmans en Miskotte spreek hullesclf skerp 
uit teen enigiets wat sweem na 'n opvatting van die heiliging as 'n 
proses waarin die mens 'n innerlike proses van omvorming deur die 
habituele, ingestorte genade ondergaan. Veral Abraham Kuyper 
word meermale daarvan beskuldig dat hy met sy wedergeboorte-
teologie in werklikheid in die buurt gebly het van die skolastieke leer 
van die ingestorte genade en van die subjektivisme met sy verpsigolo-
gisering van die heil. In die Bybel, so word gesê, gaan dit nie om 
•synsbegrippe nie, maar om "geldingsbegrippe": in Christus géld die 
mens as geregverdig en geheilig tegelyk, en daar is, aldus Van Nift-
rik, geen sprake van dat die wedergeboorte verstaan moet word in 
die sin van die geboorte van 'n klein geestelike "nuwe mensie" in 
die gelowige, wat dan deur stryd heen opgroei tot volwassenheid 
nie. (Kleine Dogmatiek, 349 e.v.). Enersyds beklemtoon hierdie teo-
loë graag dat die heiliging geen proses is nie, omdat die mens wat 
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glo. in Christus cens en vir altyd volmaak geheilig is. Andcrsyds wil 
hulle tog ook nie ontken dat daar 'n prosesmatige kant aan die hei-
liging is nie, 'n soort "relatiewe heiliging" (Van Niftrik), waarby 
daar wél van vooruitgang sprake kan wees nie. Dit bly egter 'n voort-
durende teruggrype op die regverdiging deur die geloof en kan alleen 
omskryf word as 'n lewe uit die regverdiging of, soos Noordmans 
sê, as 'n lewe waarin geteer word op die regverdiging en gewag 
word op die verheerliking sodat iets van die vrecmdheid van die 
gelowige in die wêreld sigbaar sal word. 

Hoewel dit duidelik is dat daar in die eerste fase van die dialek-
tiese teologie 'n soort konsensus tussen Lutherane en Gereformeer-
des oor hierdie "minimalistiese" benadering van die heiliging aan-
wesig was, kom daar in die loop van die tyd tog verskille na vore. 
Terwyl Lutherane in hulle aansluiting by Luther hoofsaaklik in 
hierdie terme bly praat het tot vandag toe, het met name Barth 
homself tog langsamerhand daarvan losgemaak. Sonder om iets 
daarvan terug te neem dat die heiligheid van die mens 'n heiligheid in 
Christus is en dat regverdiging en heiliging 'n onverbrecklike een-
heid vorm, begin hy in sy Christologiese fase tog steeds meer in posi-
tiewe terme oor die heiliging praat. Struktureel mag dit lyk asof daar 
nie soveel by Barth verander het nie. Van die begin af het hy immers 
'n onderskeid tussen regverdiging en heiliging gemaak as die twee 
gesigspunte waaruit dieselfde genadedaad van God beskou kan word. 
Hy het nooit die heiliging heeltcmal in die regverdiging laat opgaan 
nie, maar dit was vir hom tog moeilik om te formuleer waarin die 
heiliging konkreet bestaan en hoe dit 'n durende en reële verandc-
ring en vernuwing in die mens self tot stand bring. In sy Christolo-
giese fase gee hy hieraan veel meer aandag. Meer as tevore beklem-
toon hy dat, hoewel die heiliging nie iets náás die regverdiging is wat 
daarvan losgemaak kan word en in tydsorde daaraan voorafgaan of 
daarop volg nie, dit tog 'n duidelik-onderskeibare aspek van die één 
heilsdaad van God is wat om 'n eie beskouing en behandeling vra. 
Met Calvyn wil hy daaraan vashou dat die mens in gemeenskap met 
Christus 'n duplex gratia, 'n dubbele genade dcelagtig word: reg-
verdiging én heiliging. Hy kritiseer dan ook vir Luther en vir Kohl-
brugge, omdat hulle volgens hom die heiliging in die regverdiging 
laat opgaan. met welke goeie motiewe ook. So min as wat die regver-
diging in die heiliging mag opgaan (soos by Rome en die neo-Prote-
stantisme), so min mag daar verval word in 'n "monisme van die 
regverdigingsleer" wat nie meer oog daarvoor het dat Gods genade 
ook dáárin bestaan, dat dit 'n heiligende genade is wat werklik die 
mens eksistensieel by die heil betrek en hom in gemeenskap met God 
laat lewe nie. 
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In aansluiting by wat Barth reeds vroeër gesê het oor die regver-
diging as die beweging van Gods genade van bo na benede en oor 
die heiliging as die beweging van Gods genade van benede na bo, 
sicn hy nog steeds by die uitwerking van sy versoeningslcer die reg-
verdiging as opgesluit in Gods neerdaling in Christus, terwyl die 
heiliging opgesluit lê in die gelyktydige verhoging van die mens in 
Christus. So is Christus nie allecn ons regverdiging nie, maar ook ons 
heiliging (1 Kor. 1 : 30). Gods doel met die versoening is die heiliging 
van die mens, sodat gesê kan word dat die heiliging teleologies die 
primêre is waarom dit vir God gaan. In die orde van uitvoering is die 
regverdiging egter weer primêr, omdat die heiliging op die regverdi-
ging rus en daarin gegrond is (KD. IV/2, 565-578). In Christus is 
albei egter 'n werklikheid, die mens sc regverdiging en sy heiliging. 
In die menslike natuur van Christus is die volkome heiliging en ver-
hoging van die menslike natuur as sodanig sonder enige reserwe aan-
wesig. Deur die Heilige Gees word hierdie werklikheid van die nuwe 
mens wat in Christus nog verborge is. oorgebring in die gelowiges. 
Alles wat die Gees aan die menslike natuur van Christus gedoen het, 
sal Hy ook doen aan almal wat deur die geloof hulle eie diepste 
werklikheid ontvang soos dit in Christus onties vaslê. Weliswaar kan 
Barth nog steeds sê dat dit nie beteken dat die gelowiges nou reeds 
in hulleself iets het en is nie. maar hy kan tog baie positief praat oor 
die realiteit van die nuwe lewe wat in hulle deur die Gees gewerk 
word, oor hulle voortgang op die weg waarop die Heilige Gees hulle 
geplaas het. Daar is sprake van 'n egte bekering van die mens, van 
'n wandel met God, van 'n toencmende ervaring van die genade, van 
'n lewe in vryheid. Barth bring wel allerlei reserwes aan om te ver-
seker dat die feit dat die mens simul justus et peccator is, nie uit die 
oog verloor word nie, maar vanuit die sentrum van die mens se lewe 
in Christus skroom hy nie om terselfdertyd uiters positief te spreek 
oor die opstanding van die mens in 'n nuwe lewe nie, 'n lewe van 
liefde en diens, van hoop en getuienis. Hy kritiseer selfs Calvyn en 
Kohlbrugge omdat hulle die voortgang in die heiliging te veel in 
negatiewe terme beskryf het, asof dit hoofsaaklik om die mortificatio 
gaan, die doding en afsterwing van die ou mens, en nie ook om die 
vivificatio, die nuwe lewe van oorwinning nie (KD., IV/2, 649 e.v.). 

By Barth staan hierdie positiewe waardering van die heiliging bin-
ne 'n bepaalde teologiese konteks waaroor daar verskil van mening 
kan wees. Die saak self van sy beklemtoning van die heiliging 
naas die regverdiging is egter tipies-gereformeerd. Ook Calvyn het 
positiewer oor die heiliging gespreek as Luther. Dit verbaas 'n mens 
dan ook nie dat verskillende Nederlandse gereformeerde teoloë soos 
Berkouwer, Van Ruler. Berkhof, Brillenburg Wurth e.a., maar ook 
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Duitse gereformeerde teoloë soos Otto Weber en Walter Kreck baie 
minder bevrees as die Lutherse teoloë is om aan die heiliging 'n eie 
pick toe te ken nie. Veral Berkouwer het reeds in 'n vroeë stadium 
gewaarsku teen die reaksiondre tcndense in die dialektiese teologie, 
en Kuyper en Bavinck in beskerming gcneem teenoor diegene wat 
hulle vanuit Kohlbruggiaanse hoek wou diskrediteer. Hy is van 
mening dat nóg Kuyper, nog Bavinck die heiliging van die regverdi-
ging losgemaak het of daarteenoor verselfstandig het. Selfs hulle ge-
bruik van terme soos "inwendige genade" of "ingestorte genade" 
beteken volgens hom nie dat hulle daarmee bedoel het om die ge-
nade in 'n substansiële sin op te neem nie, maar dien alleen daar-
toe om uitdrukking te verleen aan die veranderende mag van die 
Gees in die mens se lewe. Berkouwer wil nie minder as die Lutherane 
of Barthiane die verband tussen geloof en heiliging beklemtoon nie. 
Ook vir hom is die regverdiging nie 'n stadium wat in die heiliging 
agtergelaat kan word nie en ook hy kan die heiliging omskryf as 'n 
lewe uit die regverdiging. Nogtans wys hy op grond van die Skrif en 
die belydenisskrifte daarop dat die heiliging as 'n proses verstaan 
moet word waarin die mens hoe langer hoe meer onder die heer-
skappy van die Gees kom en daarom toeneem, nie alleen in sonde-
besef nie, maar ook in gehoorsaamheid aan Gods gebod (Geloof en 
Heiliging, 100 e.v.). 

Oor die algemeen kan 'n mens sê dat daar by die gereformeerde 
teoloë 'n groter bereidheid bestaan om die heiliging onder 'n pneu-
matologiese gesigspunt te beskou, wat beteken dat meer reg kan 
geskied aan die bybelse spreke oor die wandel deur die Gees. 
Omdat die Gees in die gelowige lewe en werk, word sy lewe 'n lewe 
deur die Gees. Die heiliging hoef dan nie slegs as 'n objektiewe heili-
ging in Christus gedefinieer te word nie, maar kan ook verstaan word 
as 'n vorming van die gelowige na die beeld van Christus deur die 
Gees wat in hom woon. In hierdie sin verdedig Van Ruler, ten spyte 
van sy kritiek teen Kuyper, tog die gebruik van terme soos "gratia 
interna", omdat daardeur uitdrukking gegee word aan die werking 
van die Gees in en aan die mens. Sulke terme hoef nie in substansiële 
sin opgeneem te word, soos Rome doen nie. In die heiliging, sê Van 
Ruler, word niks aan die menslike eksistensie toegevoeg nie. Dit is 
God self wat in die Gees Hom met die menslike eksistensie besig hou 
om die sonde ongedaan te maak en die skepping te verlos uit die mag 
van die dood (Die Vervulling van de Wet, 210 e.v.). Ook Berkhof 
kan binne pneumatologiese konteks baie positief praat oor die voort-
gang in die heiliging, nie as iets selfstandigs teenoor die regverdiging 
nie, maar as 'n steeds vollediger terugval op Gods genadige vryspraak, 
as 'n konsekwenter inset in die stryd teen die sonde en as die 
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oopstelling van steeds nuwe terreine van 'n mens se bestaan vir die 
heerskappy van die Gees (Chr. Geloof, 493). 

Waar die Lutherse teologie dikwels bly staan met 'n omskrywing 
van die heiliging in term van die docn van goeie werke as die spon-
tanc vrug van die regverdigende geloof, wil Weber die kenmerkende 
van die gereformeerde opvatting van die heiliging tipeer as die aan-
vaarding dat daar in die mens ook 'n nuwe Daseinsweise, 'n nuwe 
wyse van bestaan tot stand kom. Die mens kom onder 'n nuwe heer-
skappy te staan, die heerskappy van die Gees. Daarom hoef hierdie 
nuwe wyse van bestaan nie in substansiële kategorieë beskryf te word 
nie. Daar kan in personele terme oor die nuwe bestaanswyse van 
die gelowige gespreek word, omdat dit per slot van rekening gaan 
om 'n persoonlike verhouding tussen hom en Christus deur die Gees. 
Wat egter nie betwyfel kan word nie, is dat daar sprake is van die 
totstandkoming van 'n mens wat met reg " 'n mens van God" ge-
noem kan word, omdat God deur die Gees op hierdie mens beslag 
lê, met alles wat dit beteken (Grundlagen II, 375 e.v.). 

2.3.3. lndikatiej en Imperatief 

Een van die vernaamste redes waarom daar tussen regverdiging en 
heiliging onderskei moet word, is gegee met die feit dat die Nuwe 
Testament self oënskynlik op twee verskillende wyses oor regverdi-
ging en heiliging praat. Otto Weber wys daarop dat die Nuwe Testa-
ment nooit sê dat 'n mens homself moet regverdig nie. Die regverdi-
ging is sonder meer Gods daad in Christus en die mens kan dit al-
leen deur die geloof ontvang. Daarteenoor is die heiliging, hoeseer 
ook dit Gods daad is, tog iets waartoe die gelowiges self opgeroep 
word. So sê 'n teks soos 1 Pet. 1 : 15 uitdruklik dat die gelowige* 
hulleself moet heilig (Grundlagen II, 377). Die vraag wat hieruit 
voortvloei, is of die heiliging nie daarin duidelik van die regverdi-
ging onderskei moet word, dat tcrwyl 'n mens die regverdiging in 
die geloof alleen passief kan ondergaan, die heiliging as sy eie werk 
en verantwoordelikheid gesien moet word nie. Natuurlik sal nie-
niand meen dat dit die verantwoordelikheid van die mens in sy eie 
krag is nië. Te duidelik leer die Skrif dat dit God is wat deur sy Gees 
die mens jeining en heilig. Die gedagte is dan ook meermale uitge-
spreek datons by die heiliging met 'n soort paradoks te make het, om-
dat dit enersyds as Gods werk verstaan word, maar andersyds tog 
ook aan die mens se verantwoordelikheid toegeskryf word. En die 
vraag waarin alles uiteindelik uitmond, is wat die verhouding is tus-
sen Gods werk en die mens se werk in die heiliging. 

In die teologiese vernuwing na die Eerste Wêreldoorlog word ook 
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aan hierdie vraag pertinent aandag gegee. Die uitgesproke bedoeling 
is daarby om direk aan te sluit by die antwoord wat die Reformasie 
daarop gegee het. Die Reformasie het in die lig van die Skrif 'n eie 
antwoord gegee op hierdie vraag, en daarmee twee teenoorgestelde 
moontlikhede om dit te beantwoord, van die hand gewys. Die eerste 
moontlikheid om dié vraag te beantwoord, is om uit te gaan van die 
medewerking tussen God en mens in die hciliging. Die grondoor-
tuiging van hierdie sinergistiese opvatting is dat daar 'n polêre ver-
houding tussen God en mens bestaan, waarin God van sy kant 
aan die mens genade skenk om te doen wat reg is, maar waarin dié 
genade tog alleen effektief kan wees as die mens gewillig is om sy 
deel te doen. Die tweede moontlikheid is dat uitgegaan word van die 
alleenwerksaamheid van God en die volledige passiviteit van die 
mens, waarby die heiliging verstaan word as die vrug van die Gees 
wat spontaan en buite die toedoen van die mens om in hom gewerk 
word, soos 'n goeie boom vanself goeie vrugte sal dra. Waar die 
eerste antwoord lei tot aktivisme, lei hierdie tweede tot kwiëtisme. 
Die antwoord van die Reformasie wys albei hierdie weë af en wys 
daarop dat die Skrif self leer dat dit in die korrelasie tussen Gods 
genade en die menslike geloof om 'n derde moontlikheid gaan. Na 
sy aard is die geloof geen medewerking met God nie, maar tog is 
dit, juis as "passiewe" ontvangs van die heil, één stuk aktiviteit 
waardeur die hele mens in beweging gebring word tot gehoorsaam-
heid aan die evangelie. Die geloof is geen menslike werk of prcstasie 
nie, en tog is die mens met sy voile verantwoordelikheid in die ge-
loof betrokke, sodat hy opgeroep kan word tot geloof, aangespreek 
kan word op sy geloof en verwyt kan word oor sy ongeloof. 

Een van die redes waarom daar in die twintigste eeu so sterk by 
hierdie antwoord van die Reformasie aangesluit kon word, is die 
dieper insig wat daar in die bybelse teologie en die dogmatiek ge-
kom het in die struktuur van die Nieu-Testamentiese gebruik van 
die indikatief en die imperatief. Daaruit is dit duidelik dat die Nieu-

' Testamentiese imperatiewe rus in die indikatief van die heil wat 
aan alle menslike aktiviteit voorafgaan, en dat die menslike daad 

y waartoe die imperatief oproep, moontlik gemaak word deur Gods 
I daad van verlossing soos dit in die indikatief verkondig word. Daar-

om veronderstel die bybelse imperatiewe nie 'n selfstandige mens-
like vermoë tot aktiviteit as medewerking met die genade van God 
nie. maar verstaan die menslike aktiviteit as uitvloeisel van die vry-
heid wat God vir die mens in sy verlossende dade skep cn as die 
resultaat van die werking van die Heilige Gees. Wat meer is: as die 
bybelse imperatiewe reg beskou word, dan blyk dit dat al die impera-
tiewe basies teruggevoer kan word tot die één sentrale imperatief 
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om in die gcloof te lewe. Die aktiviteit waartoe die mens in allerlei 
opsigte opgeroep word, is die aktiviteit van die geloof. Indien die 
mens in die geloof die volheid van die heil in Christus vir hom 
toeëien, leef hy as 'n mens van God en gehoorsaam hy die imperatief 
wat tot hom kom. 

Indien dit egter die geval is, is dit duidelik dat daar nie uit die 
oënskynlike verskil in die wyse waarop die Skrif oor die regverdiging 
en die heiliging praat, afgelei kan word dat dit in die regverdiging 
en die heiliging om twee verskillende soorte menslike aktiviteit gaan 
nie. Klaarblyklik gaan dit sowel in die regverdiging as in die heiliging 
om die geloof. A1 word die mens nêrens in die Skrif opgeroep om 
homself te regverdig nie, word hy tog daartoe opgeroep om in 
Christus te glo en só die vcrgiffenis van sy sondes deelagtig te word. 
Op dieselfde wyse is die aktiviteit waartoe hy in die heiligmaking 
opgeroep word, selfs al word uitdruklik gesê dat hy homself moet 
heilig, niks anders nie, as om te gaan wandel (deur die gcloof) in die 
goeie werk wat God self voorberei het (Ef. 2:10). Die verskil in 
spreekwyse van die Skrif met betrekking tot die regverdiging en die 
heiliging hang volgens die oortuiging van baie teoloë eenvoudig 
saam met die feit dat die gelowige mens in hierdie bedeling leef in 
'n situasie van "alreeds" én "nog-nie". Die nuwe mens wat die ge-
lowige kragtens sy regverdiging is, is in hierdie bedéling nog nie een-
voudig voorhande nie. Hy is nog verborge in Christus. Hy besit sy 
eie diepste werklikheid nog net in die geloof en moet dus voort-
durend daartoe opgeroep word om daaruit te gaan lewe. Onder geen 
omstandigheid is dit dus só dat daar in die heiliging 'n ander kwali-
teit werksaamheid van die mens verwag word as in die regverdiging, 
of dat die heiliging die mens se eie werk sou wees in teenstelling 
tot die regverdiging as gawe van God nie. In albei gevalle gaan dit 
om 'n gawe van God, en in albei gevalle ontvang die mens dit slegs 
deur die geloof. 

Oor hierdie basiese gesigspunte vind ons 'n groot mate van kon-
sensus onder protestantse teoloë wat meegewerk het in die teolo-
giese vernuwing in die tydperk sedert die twintigerjare. In reaksie 
teen die subjektivisme met sy polêre denke en sinergistiese tendense 
word opnuut aandag gevra vir die eie-aard van die geloof as die 
modus waardeur die mens deel kry aan die voile heil onder die 
gestaltes van regverdiging én heiliging. Ten spyte van hierdie kon-
sensus blyk daar egter tussen Lutherane en Gereformeerdes enkele 
verskille te bestaan oor die nadere omskrywing van die imperatief 
waardeur die gelowige in die Nuwe Testament tot die nuwe lewe 
opgeroep word. Om te begryp waarom dit presies in hierdie ver-
skille gaan, is dit miskien die beste om dit te beskou in die lig van 
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die wyse waarop die betckenis van die wet vir die gclowigcs deur 
Lutherane en Gereformeerdes onderskeidelik verstaan word. 

Van gereformeerdc kant word daar dikwels gevoel dat daar by 
Lutherane 'n ongegronde negatiewe instelling teenoor die wet bc-
staan en dat dit 'n aanduiding is van die feit dat daar in die Lutherse 
Reformasie 'n bepaalde onduidelikhcid in sy verhouding tot die anti-
nomisme bestaan. Daar kan geen twyfel oor bestaan dat die Lutherse 
teologie die nomisme met sy idee van werkheilighcid sowel as die 
antinomisme met sy idee dat die wet vir die gelowiges hocgenaamd 
geen betekenis meer het nie, van die hand wys. Luther het teenoor 
Agricola volgehou dat die verkondiging van die evangelic nie alleen 
noodsakelikerwyse die verkondiging van die wet veronderstel nie, 
maar ook dat die gelowige sy lewe lank die wet nodig het as tug-
meester na Christus (die sg. tweede of teologiese gebruik van die 
wet). Tog het Luther nooit ondubbelsinnig die sg. derde gebruik 
van die wet, waarvolgens die wet as reel van dankbaarheid vir die 
gelowiges verstaan word, aanvaar nie. Luther ontken nie dat die 
gelowige onder 'n imperatief staan nie, maar die imperatief wil hy 
nie verstaan as die imperatief van die wet nie. Dit is vir hom die 
imperatief van die cvangelie. Die gelowige word opgeroep om goeie 
werke te doen en in die liefde te wandel op grond van die liefde wat 
God aan hom bewys het, en nie op grond van die bepalingc van 
die wet nie. Luther aanvaar selfs dat gcsê kan word dat die gelowige 
met die gebod van God gekonfronteer word, soos dit met name in 
die paranetiese voorskrifte van die Nuwe Testament voorkom. Hy 
verkies egter om hierdie gebod nie die wet te noem nie. Die rede 
daarvoor is dat Luther 'n negatiewe konnotasie aan die begrip "wet" 
heg, en wel omdat Paulus so uitdruklik die wet kan reken onder die 
magte wat deur Christus oorwin is en die bedéling van die Gees 
waarin die Christen lewe, so radikaal kan onderskei van die bedéling 
van die wet en die letter. 

Die implikasie van hierdie Lutherse instelling is dat die aksent 
veral gelê word op die spontane karakter van die goeie werke as 
vrug van die Gees. Die imperatief word só uitsluitlik verstaan as 
oproep om te glo en in die geloof te wandel, dat die veelkantigheid 
van die gebod van God soos dit die hele lewe in sy breedheid dek, 
op die agtergrond kom. Dit kan by skeefgroei lei tot 'n vorm van 
kwiëtisme (die gelowige wag daarop dat die Gees die nuwe lewe in 
hom uitwerk) of tot 'n beklemtoning van gesindheidsetiek teenoor 'n 
voorskriftelike etiek. Ten diepste gaan dit om 'n geringskatting van 
die reg in vergelyking met die liefde. Op al hierdie punte raak die 
Lutherse denkpatroon grondtendense aan wat ook in die antino-
misme aanwesig is. Dit is tekenend dat Kohlbrugge, wat in sy leer 
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van die heiligingsterk Lulhcrsc trekkc vcrtoon het, van antinomismc 
beskuldig is, net soos ook die dialckticse teologic in sy eerste fase 
en diegene wat daardcur bei'nvlocd is. Hoewel dergelike bcskuldi-
ginge met reg van die hand gewys kon word, kan tog nie ontken 
word dat daar 'n sekere antinomistiese gcur by hierdie tcoloë aan-
wesig was nie. 

Van Lutherse kant word die Gcreformeerdes met hullc erkenning 
van die derde gebruik van die wet dikwels weer gesicn as geneig 
tot bepaalde aanrakingsvlakke met die nomismc. Hullc is van mening 
dat die gereformecrde posisie daartoe moet lei dat die wet gesien 
word as belangriker as die evangelic, omdat dit as die grondstruktuur 
van die verhouding tussen God en die mens verstaan word. Op 
voetspoor van Calvyn beklemtoon die Gereformeerdes altyd die 
eenheid van Gods verbond in die ou en die nuwe bcdéling, wat ook 
betcken dat aan die wet in albei bcdélings dieselfde funksie toegc-
skryf word. Dat die wet 'n aanklagende en veroordelcnde funksie 
het en dus tot ccn van die magte geword het waarvan Christus die 
gelowiges bevry het, word deur Gereformeerdes vanuit die sonde 
verklaar. Dit is die sonde wat mecgebring het dat Israel die wet mis-
verstaan en misbruik het in die sin dat hulle dit as 'n middel gesien 
het tot selfverlossing. Vir die sondaar is die wet inderdaad 'n mag 
wat die dood wcrk, maar in sigself is die wet goed en 'n blywendc 
gestalte van die Woord van God. Daarom lê die Gereformeerdes 
ook sovcel klem daarop dat die wet deur Christus vervul is en deur 
die Gees in die harte van die verlostes geskryf word, sodat hulle 
daarin kan wandel. Die Christelike vryheid betcken nie vryheid van 
die wet as sodanig nie, maar vryheid van die vloek van die wet as 
veroordelende mag en dus ook vryheid tot die vervulling van die wet 
as Gods blywende wil vir die lewc van sy volk. 

Lutherse teoloë soos Althaus, Elert, Thielicke en Joest sien in 
hierdie standpunt van die Gereformeerdes die gevaar dat die wet 
deur Gereformeerdes verstaan word as die eintlike saak waarom 
dit vir God gaan. Die evangelie word dan maar net 'n instrument 

.omdie mens wat uit die "wcrkverbond" uitgeval het, weer in staat 
tc stel om deur die genade die wet te vervul. 'n Nomistiese model lê 
uiteindelik ten grondslag aan hierdie voorstelling van sake en hulle 
meen dan ook dat daar 'n legalistiese en wettisistiese trek in die ge-
reformeerde opvattings ingebou lê. 'n Konsepsie soos dié van Van 
Ruler wat die wet die medium tussen die heil en die eksistensie 
noem en die hele verlossing sien wentel random die vervulling van 
die wet in Christus en deur die Heiligc Gees, versterk allecn hulle 
vermoedc. Dieselfde geld ook van Karl Barth se formulering dat die 
wet 'n vorm van die evangelic is, en dat daar liewer nie van wet en 
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evangelic gepraat moet word nie, maar van evangelie en wet. Hoe-
wel Van Ruler en Barth twee teengestelde posisies binnc die gere-
formeerde spektrum van menings inneem, is albei vir die Lutherane 
onaanvaarbaar. By Barth word die wet (of soos hy liewer sê: die 
gebod) op 'n monistiese wyse tot 'n gestalte (die impcratiwiesc ge-
stalte) van die evangelie, en by Van Ruler word die evangelic tot 
'n noodsaaklike hulpmiddel met die oog op die vervulling van die 
wet. In albei gevalle word wet en evangelic egter in 'n eenheidsver-
band geplaas wat vir die Lutherse opvattings onaanvaar is, omdat 
dit nie genoegsaam die negatiewe, aanklagende karaktcr van die 
wet verdiskonteer en die wet en die evangelie dialckties teenoor me-
kaar stel nie. Die basiese verskil tussen Lutherane en Gereformeer-
des kan teruggevoer word tot 'n verskil in die wyse waarop die ver-
houding tussen Gods barmhartighcid en sy geregtigheid verstaan 
word. Vir die Lutherane staan barmhartigheid en liefde wesenlik 
teenoor mekaar, sodat die reg en die wet deur Gods liefdedaad in 
Christus deurbreek word in die oorwinning van sy barmhartigheid. 
Vir die Gereformeerdes is Gods liefde en geregtigheid wesenlik dic-
selfde saak van twee kante besien. 

Van Lutherse kant word die beskuldiging aan die adres van die 
Gereformeerdes gerig dat hullc die verloste mens onder 'n wettiesc 
verpligting stel. Dit sou die rede wees waarom die Gereformeerdes 
in die geskiedenis meer vatbaar was vir 'n Ou-Testamentiese lewens-
instelling en tot 'n kasuïstiese en biblisistiese wetsetiek geneig was. 
Die Puritanisme kan as 'n skoolvoorbeeld daarvan dien. Daarteen-
oor word die Lutherane weer van gereformeerde kant dikwels daar-
van beskuldig dat hulle te veel die vryheid van die verloste mens 
van die wet beklcmtoon en daarom nie voldoende rekening hou met 
die eise van Gods Woord vir die hele lewe van die mens, nie net in 
sy persoonlike lewe nie, maar ook in die maatskaplike en politieke 
lewe. Die misbruike rondom die twee-ryke-leer dien weer hier as af-
skrikwekkende voorbeeld van hoe die eie-wettelikheid van die ver-
skillende lewensterreine die beheer kan oorneem as die betekenis 
van die wet van God soos dit in die Skrif aan ons voorgehou word, 
nie duidelik genoeg vir die totale lewe uitgespel word nie. Terwyl 
die Lutherane graag daarop wys dat die gelowige nie onder dwang 
geplaas moet word nie, maar uit vrye spontaneïteit deur die leiding 
van die Heilige Gees goeie werke moet doen, lê die Gereformeerdes 
weer die nadruk daarop dat die nuwe mens in hierdie bedéling nie 
sonder meer "gegewe" is nie, omdat die Christen leef in die stryd 
tussen die vlees en die Gees, sodat hy nog steeds behoefte daaraan 
het om deur die wet van God gelei te word by sy beslissings oor 
goed en kwaad. Die Gereformeerdes het dit nie teen die spontancïteit 
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waaroor die Lutheranc praat as sodanig nie. want ook hullc incen 
dat die gclowige die wet op die tafel van sy hart geskrywe ontvang 
en dat hy dus van binnc uit en met vreugde sal begin om die wet 
te vervul. Hulle het dit egter daartecn dat die spontaneïteit waaroor 
die Luthcrane praat. maklik misverstaan kan word as 'n spon-
taneïtcit wat die wet van God soos dit in die Skrif gegee is. agtcrlaat, 
en die indruk wek dat die vrug van die Gees uiteindelik nie tog 
maar neerkom op die vervulling van die wet nie. 

In laaste instansie kom dit daarop neer dat. waar Lutherane en 
Gereformeerdes met mekaar dit eens daaroor is dat God in die im-
peratief van die gelowige alleen vra om in Horn te glo en in die ge-
loof te wandel, hulle met mekaar vcrskil oor die vraag of 'n mens 
kan sê dat dié een imperatief ook verstaan moet word as die im-
peratief om die wet te onderhou. Die rcsultaat van die verskil is dat 
die imperatief by die Lutherane 'n groter konsentrasie op die geloof, 
en by die Gereformeerdes 'n groter spreiding vanuit die geloof ont-
vang. Die vrae rondom die betekenis van die wet en sy verhouding 
tot die evangelic moet gereken word onder die wat sedcrt die twin-
tigerjare die mces intensiewe diskussie uitgclok het. Did diskussie 
is nog lank nie afgesluit nie. 

2.3.4. Ileiligingen heilsekerheid 
Vanwec hulle aansluiting by die Reformasie het die teoloë uit die 
vernuwingsbeweging van na die Eerste Wêreldoorlog van die begin 
af baie sterk klem daarop gelc dat heilsekerheid slegs gefundeer kan 
wees in die beloftes van God. Dit is waar dat veral Barth in sy eerste 
periode die stryd aangeknoop het teen alle religieuse roem en selfin-
genomenheid. teen die habitas en die securitas, die valse selfverse-
kerdheid van die godsdienstige mens. Dit het hy ontmasker as fa-
riseïsme, gebore uit 'n onbegrip vir die Godheid van God en die son-
digheid van die mens. Tog het dit hom nooit gegaan om die vernie-
tiging van die egte heilsekerheid nie. Egte heilsekerheid kan egter 
nooit 'n mens se deel word op grond van sy eie religieuse ervaringe of 
deur die konsentrasie op die mens se eie subjektiewe toestand, soos 
dit in die subjektivisme voorgestaan is nie. Egte sekerheid kan al-
leen gebore word uit die geloof in die onwankelbare openbaring van 
God self in Christus. Met die terugkeer na die forensieses opvatting 
van die regverdiging deur die geloof alleen was dit vir al die teoloë 
wat deel van die vernuwingsbeweging gevorm het. eenvoudig duide-
lik dat die mens se eie religieusiteit, sy eie "goeie werke" en sy eie 
heiliging nooit die grond van sy sekerheid kan vorm nie. 

Daarom is dit ook nie vreemd dat so baie van hulle ingrypende 
197 



kritiek gelewcr hct teen die idcc wat agtcr die syllogismus practicus 
en die syllogismus mysticus aanwesig is nie, nl. dat 'n mens op grond 
van jou eie goeie werke of op grond van bcpaalde geestclike ken-
merke wat jy in jouself waarneem, tot die egtheid van jou geloof kan 
besluit, en só tot sekerheid aangaande jou uitverkiesing kan kom. 
Reeds in 1914 publiseer Althaus sy bekende studie oor die beginsels 
van die gereformeerde dogmatiek in die tyd van die Aristotcliese sko-
lastiek, waarin hy aantoon dat hierdie soort opvatting die poort ge-
open het na die latere subjektivisme, en in wcrklikheid tog nooit kon 
bied wat dit wou bied nie, nl. die sekerheid aangaande die heil, om-
dat dit die mens op homself aangewys het in plaas van op die belof-
tes van God. Sedertdien is hierdie kritiek teen die Ortodoksie en die 
leer van die praktiese sillogisme van verskillende kante nader uitge-
werk. 'n Interessante diskussie het ontstaan oor die vraag of Calvyn 
selfs reeds die syllogismus practicus hanteer het. Althaus was van 
mening dat dit nie die geval was nie, hoewel Calvyn se leer van die 
dubbele predestinasie en die moontlikheid van skyngeloof soos dit 
deur Calvyn verstaan is, volgens hom wel aanknopingspunte vir dié 
leer gebied het. Wilhelm Niesel, Weber en Krusche het elkeen op sy 
eie manier probeer om Calvyn van enige blaam vir die latere ont-
wikkeling van die leer van die syllogismus practicus vry te pleit. An-
dere was meer van mening dat die praktiese sillogisme wél by Calvyn 
voorkom, maar nie in die bedenklike vorm waarin dit later by die 
Ortodoksie, die Puritanisme en die Piëtisme voorgekom het nie. Ver-
al in Nederland is die diskussie rondom die praktiese sillogisme op 
'n lewendige wyse gevoer deur diegene wat hulle met die Nadere Re-
formasie besig gehou het (Van Ruler, Van Genderen, Van der Lin-
de, Graafland e.a.), waarby die algemene tendens was om slegs 'n 
matige kritiek teen hierdie leer soos dit by die Ortodoksie voorgekom 
het, na vore te bring, omdat dit, ondanks ontsporinge, gesien is as 
saaklik in ooreenstemming met wat in die Reformasie self gedink 
is. 

Uit die diskussies het dit duidelik geword dat die kritiek teen die 
syllogismus practicus veral daarteen gerig is dat dit die mens se er-
varing, en meer spesif iek sy eie beoordeling van sy vordering in heilig-
making, tot kenprinsipe van die heil maak en langs dié weg tot grond 
van die heilsekerheid. In die Reformasie is duidelik geleer dat die 
mens se regverdiging in geen enkele opsig gegrond kan word op sy 
goeie werke, d.i. sy heiliging nie. In die leer van die syllogismus prac-
ticus keer die goeie werke nou egter terug, nie as grond vir die reg-
verdiging nie, maar as grond van die sekerheid aangaande die egtheid 
van die eie geloof as saligmakende geloof. Eers as 'n mens seker is 
van die egtheid van jou eie geloof, kan jy seker wees dat jy werklik 
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uitverkies is en dat die beloftes van die evangelie ook vir jou bedoel 
is. Die sekerheid van die egtheid van jou geloof kry jy egter nie deur 
eenvoudig die Woord van God te omhcls en van jouself weg te kyk 
nie, maar deurdat jy met nougesetheid nagaan of daar by jou die 
sekere kentekens van 'n ware geloof aanwesig is. Dat hierdie leer in 
werklikhcid die heilsekerheid ondermyn, omdat dit die uitwendige 
roeping deur die evangelie problematiseer deurdat die vraag of dit 
ernstig bedoel is, afhanklik gemaak word van 'n ondersoek na die eie 
ervaring van die persoon tot wie die evangelie gebring word, is uiter-
aard uiters bedenklik. Veral Kohlbrugge het homself baie sterk uit-
gespreek teen die leer dat 'n mens in jouself na die kentekens van die 
ware geloof moet soek (syllogismus mysticus) en daarop gewys dat 
die mens dikwels in homself niks sal vind van die gesogte kentekens 
nie. maar juis dan homself aan die woordjie "nogtans" moet vasklcm 
en in sy geestelike verslacnheid op Christus moet let. Op sy voetspoor 
het talle daarop gewys dat hierdie leer 'n sieklike beheptheid met 'n 
mens se eie innerlike kweek en dat die enigste genesing daarvan is 
om die objektiviteit van die beloftes van God in Christus aan die 
mense voor te hou. 

Daar bestaan algemene ooreenstemming onder protestantse teo-
loë daaroor dat hierdie leer tot ontsporinge gelei het. Veral as dit só 
opgeneem word, asof die mens in 'n neutrale ontleding van homself 
en sy eie goeie werke buite die geloof om tot sekerheid aangaande die 
egtheid van sy eie geloof kan kom, is dit totaal onaanvaarbaar. Dan 
sou dit immers neerkom op iets soortgelyks aan die Rooms-Katolieke 
natuurlike teologie, wat op grond van redelike konklusies uit die na-
tuur tot die bestaan van God wil besluit. In die diskussies rondom 
Calvyn het dit in elk geval duidelik geword dat hy nooit so iets bedoel 
het nie. Hy het inteendeel sterk standpunt ingeneem teenoor die sko-
lastieke redenasies wat daarop gebaseer is dat 'n mens uit jou goeie 
werke as sodanig tot sekerheid van jou verlossing kan besluit. Dit is 
°p hierdie polemiek van Calvyn teen die skolastiek dat Niesel e.a. 
hulle konklusie baseer dat Calvyn nie die syllogismus practicus han-
teer het nie. En inderdaad, as dit die enigste sin is waarin die syllogis-
mus practicus of mysticus gebruik kan word, kan dit ook nie tot op 
Calvyn teruggevoer word nie. Dat teoloë in die tyd van die Ortodok-
sie inderdaad op hierdie wyse geredeneer het, was klaarblyklik 'n af-
buiging van die standpunt wat Calvyn ingeneem het. 

Daar is egter baie teoloë, waaronder Barth, Berkouwer, Van Ruler 
e a., wat van mening is dat Calvyn tóg die syllogismus practicus op 'n 
hepaalde manier hanteer het, maar dan nie in die sin van 'n neu-
trale analise van die mens buite die geloof om nie, maar in die sin 
dat die gelowige mens wat deur die geloof reeds weet dat hy 'n kind 
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van God is, tog aposteriori in sy ervaring met God 'n sekondêre be-
vestiging vind van wat hy reeds deur die geloof in Christus weet, nl. 
dat hy 'n kind van God is. Calvyn bedryf geen natuurlike teologie 
wanneer dit om die geloofsekerheid gaan nie. Berkouwer en Barth 
is dit met mekaar daaroor eens dat die syllogismus practicus soos 
Calvyn dit hanteer, geen abstrak-logiese redenasie is nie, maar dat 
dit vir Calvyn gaan om die verband tussen regverdiging en heiliging. 
So is dit ook volgens Berkouwer in die gereformeerde belydenisskrif-
te bedoel (Heidelbergse Kategismus Sondag 32 en Dordtse Leer-
reels I, 10). Netsoos Calvyn nie die sekerheid aangaande die godde-
like gesag van die Skrif baseer op allerlei logiese argumente nie, maar 
op die outopistie van die Skrif en die testimonium Spiritus Sancti in-
ternum, en tog daaraan nog 'n aantal (sekondêre) argumente oor die 
vervulling van die profesieë van die Skrif ens. toevoeg, so gebeur dit 
ook hier. Vir Calvyn is die sekerheid van die geloof volgens Berkou-
wer gegee met die geloof in die beloftes van God as sodanig, maar 
dit sluit nie uit dat hy die geloof bevestig vind deur die ervaring nie. 

Nie alleen Berkouwer nie, maar ook Barth, Berkhof, Van Ruler 
e.a. wys op die bybelse gronde vir hierdie standpunt. Volgens die 
Skrif kan die regverdigende geloof nooit sonder goeie werke wees 
nie. Niemand kan geregverdig word, wat nie ook geheilig word nie. 
Die werk van Christus kan nie losgemaak word van die werk van die 
Heilige Gees nie. Die liefde van God kan nie sonder effek in die 
lewe van die gelowige bly nie. Daarom is dit 'n deurlopende leer van 
die Nuwe Testament dat die geloof aan sy vrugte geken kan word. 
Die Reformasie het met sy leer van die regverdiging sonder die 
werke van die wet tog nooit die noodsaaklikheid van goeie werke 
ontken nie. Goeie werke is noodsaaklik, nie omdat 'n mens daardeur 
gered kan word nie, maar omdat dit onmoontlik is dat 'n mens wat 
deur 'n ware geloof gered is, nie vrugte van dankbaarheid sal voort-
bring nie. Daarom het Christus nie alleen gesê dat die boom aan sy 
vrugte geken sal word nie, maar ook dat slegs diegene die Koninkryk 
sal binnegaan, wat die wil van die Vader doen. Althaus wys daarop 
dat die Reformasie dus na twee kante toe gestry het. Teenoor die 
Rooms-Katolieke leer van die regverdiging deur die werke moes be-
klemtoon word dat die mens gered word sonder die werke. Teenoor 
die libertinisme moes opgemerk word dat, hoewel 'n mens nie deur 
jou goeie werke gered word nie, jy tog ook nie sonder goeie werke 
gered kan word nie. Die goeie werke, die heiliging, die geestelike 
verandering van die mens is dus nie iets vryblywends nie. Dit het in-
derdaad betekenis as kengrond by die vraag na die egtheid van die 
geloof. En dit geld nie alleen van andere nie, maar ook van 'n mens 
self (Chr. Wahrheit, 642 e.v.). 
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So sê ook Barth dat die mens in sy eksistcnsic tog bewus moet 
word van die werklikheid en waarheid van die gcloof in Christus. 
Hoe kan 'n mens, vra hy, in Christus glo, sonder om self in sy eie 
persoon en lewe tot 'n getuie van die geloof te word? (K.D. II/2, 
367 e.v.). Net so sê ook Van Ruler dat die praktiese sillogisme nood-
saaklik is, as 'n mens aan pneumatologiese doketisme wil ontkom. 
Voor die aangesig van God, biddend en in die lig van die Skrif, kan 
en moet 'n mens ondersoek of die tekens van die geloof in hom aan-
wesig is (De bevinding in de prediking). Althaus haal talle bewyse 
uit Luther se geskrifte en uit die Lutherse konfessies aan om te bewys 
dat daar 'n legitiemc vorm van selfondersoek is waardeur die mens 
bevestig kan word in sy sekerheid dat hy in die geloof staan. Dit hoef 
natuurlik nie te beteken dat die mens in homself net altyd goeie 
dinge sal vind nie. Ook sy ontdekking van die verkeerdheid van sy 
hart, ja selfs die ontdekking van die totale gebrek aan allc positiewe 
tekens waarvan Kohlbrugge gepraat het, hoef nie in die weg daarvan 
te staan dat die mens dan ten minste by homself daarvan bewus 
word dat hy aan die woordjie "nogtans" vashou nie. Berkouwer 
meen dat dit uit die Eerste Brief van Johannes, waarin soveel oor 
die sekerheid van die geloof in die lig van die wete van die eie oor-
gang uit die dood in die lewe gesê word, duidelik is dat daar temidde 
van die wete van eie tekortkominge en sonde tog sekerheid van die 
eie kindskap kan bestaan (1 Joh. 3:14; 3:19-20; 4:12 ens. Vgl. 
t>e VerkiezingGods, 361 e.v.). 

Althaus wys daarop dat daar 'n korrelasie is tussen heiliging en 
heilsekerheid ook in dié sin, dat die mens wat ongehoorsaam is en 
•n die heiliging veragter, ook sy sekerheid van sy saligheid sal ver-
loor. Egte goeie werke bevestig die geloof en die egtheid van die 
geloof word in die goeie werke van die mens belecf. Omgekecrd is 
dit egter ook waar dat as die geloof nie leef in die doen van goeie 
werke en daarin as sekerheid van die verhouding tot God beleef 
word nie, die mens nie alleen sy vreugde aan God verloor nie, maar 
ook die besef van die liefde van God, terwyl hy 'n maklike prooi 
van twyfel word. Althaus is selfs van mening dat as 'n mens nie 
telkens opnuut weer sy geloof in sy goeie werke beleef en bevestig 
nie, die geloof self in hom kan sterwe (Chr. Wahrheit, 649). 

Daarmee staan ons nou egter voor nog 'n ingrypende beswaar van 
Lutherse kant teen die leer van die syllogismus practicus, nl. teen 
die idee dat 'n mens buite die spanning van die geloof om tot seker-
heid van jou uitverkiesing kan redeneer en op grond daarvan kan 
meen dat jy nooit weer uit die geloof kan verval nie. Trouens, ons 
raak daarmee aan 'n hele paar punte van grondliggende verskille 
tussen Lutherane en Gereformeerdes, soos die leer van die dubbele 
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predestinasie, die partikularitcit van die genade en die volharding 
van die heiliges. Vir Lutherse besef kon die leer van die syllogismus 
practicus (in sy negatiewe sin) alleen binne hierdie koordinate tot 
ontwikkeling kom. En hullc meen dan dat dit saamhang met 'n 
bepaalde vorm van rasionalisme of intellektualisme wat aan die 
gereformecrde denke eie is, in tecnstclling tot die meer eksistensiele 
karakter van die Lutherse teologie. Histories is dit waar dat die 
Lutherse teologie teruggeskrik het van die leer van die dubbele pre-
destinasie, of dit afgeswak het deur te sê dat God diegene uitverkies 
van wie Hy vooruit gesien het dat hullc sou glo. Ten opsigtc van 
die partikulariteit en onweerstaanbaarheid van die genade het die 
Lutherse teologie vasgchou aan die gedagte dat 'n mens alleen deur 
genade gered kan word, maar dat Gods genade bedoel is vir almal 
wat die uitwendige roeping deur die Woord ontvang, en dat die 
mens self die vermoë het om die genade van God te weier of te 
weerstaan. Daarom het die Lutherse teologie ook geleer dat dit vir 
'n gelowige moontlik is om weer heeltemal uit die genade te verval. 
Die leer van die volharding van die heiliges, wat absoluut tipics is 
van die gereformeerde belydenis, was altyd vir die Lutherane on-
aanvaarbaar, omdat hulle van oortuiging was dat dit die spanning 
uit die geloof wegneem, tot valse gerustheid moet lei en teologies 
verkeerd is, omdat dit Iogies redeneer vanuit die idee van die uitver-
kiesing wat voorop gestel word. 

Berkouwer wys op die merkwaardige feit dat Lutherane en Ge-
reformeerdes gemecnskaplik teenoor Rome vashou aan die oor-
tuiging dat 'n mens heilsekerheid kan he, maar dat hulle tog met 
mekaar verskil het oor die verliesbaarheid van die genade - 'n ver-
skil wat tot in die twintigste-eeuse teologie bly voortbestaan. Hierdie 
verskil hang nie daarmee saam dat die Lutherane sinergisties sou 
dink in teenstelling tot die Gereformeerdes nie, maar met die pasto-
rale motief by die Lutherane om nie só oor die onverliesbaarheid 
van die genade te praat, dat mense daardeur tot 'n valse gerustheid 
kom, die erns van die sonde onderskat en dit as iets vanselfsprekends 
beskou dat 'n mens wat eenmaal tot die geloof gekom het, sonder 
meer in die geloof sal volhard nie. Dit het die Lutherane teologies 
in allerlei probleme gebring, sodat hulle soms onderskei het tussen 
wedergeborenes en uitverkorenes of tussen vergeeflike sondes en 
doodsondes ens., maar ten diepste wou hulle deur alles heen vashou 
aan die eksistensiele aard van die geloof. Slegs in en vir die geloof 
is dit duidelik dat Gods trou onveranderbaar is en dat Hy niemand 
uit sy hand sal laat ruk nie, maar dit is 'n duidelikheid wat nie buite 
die geloof om as 'n algemene waarheid uitgelig kan word nie. Daar-
om was die Lutherane ook altyd bang vir enige voorstelling van die 
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volharding van die heiliges waarin die kontinu'iteit van die geloof 
in die mens self gesoek is, bv. deur te sê dat die saad van die geloof 
in sy hart geplant is en nie weer ongedaan gemaak kan word nie, 
of dat die wedergeboorte as werk van God onvernietigbaar is (Ber-
kouwer: Geloof en Volharding, 47 e.v.). 

Althaus kan in hierdie opsig as 'n goeie verteenwoordiger van die 
Luthcrse denke geld wanneer hy sê dat heilsekerheid altyd vergesel 
word van vrees en sorg om nie uit die genade te verval nie. Wan-
neer 'n mens na homself, sy eie ongelowigheid en sondigheid kyk, 
ontstaan daar altyd weer vrees by horn oor sy ewige toekoms en 
wcet hy dat hy in doodsgevaar verkeer. Slegs in die geloof kan dié 
vrees en sorg oorwin word, omdat 'n mens homself in die geloof op 
die trou van God werp en dit voortdurend weer doen. Heilsekerheid 
bestaan dus altyd temidde van vrees vir afval, en juis daarin is die 
egte heilsekerheid as geloofsekerheid onderskeie van valse gerust-
heid. Die geloof in Christus ban nie alle vrees uit nie, maar oorwin 
telkens opnuut weer die vrees (Chr. Wahrheit, 611 e.v.). Indringender 
as wie dan ook het C. H. Ratschow in sy boek, "Der angefochtene 
Glaube" (1967), hom met hierdie eie-aard van die geloofsekerheid 
besig gehou, en aangetoon dat veral Luther die voortdurende aan-
vegting van die geloof as wesenlik vir die ware geloof beskou het. 
Na sy mening word hierdie element in Barth se Christosentriese ge-
nade-teologie op 'n ongeoorloofde wyse toegedek. Egte geloof leef 
voortdurend onder aanvegting. 

Van gereformeerde kant is dit veral Berkouwer en Moltmann 
wat hulle aandag aan die belydenis van die volharding van die hei-
liges gegee het. By albei is daar 'n afwysing van enige reglynige 
denke oor die volharding waarin nie rekening gehou word met die 
ems van die sonde en die aard van die geloofsekerheid nie. Ber-
kouwer wys daarop dat daar in die Skrif twee reekse uitsprake voor-
kom, één waarin die versekering gegee word dat God die werk wat 
Hy in die gelowiges begin het, nie sal laat vaar nie, maar dit sal vol-
eindig tot op die dag van Christus, en één waarin daar voortdurend 
gewaarsku word teen afval as 'n realiteit. Daaruit lei Berkouwer af 
dat die volharding van die heiliges wel in die Skrif geleer word, maar 
dat dit 'n eie karakter dra. Dit is 'n volharding wat alleen gerealiseer 
word langs die weg van die geloof. Daarom is daar in die Skrif ook 
geen teenstrydigheid tussen uitsprake wat die sekerheid van die ver-
lossing leer, en die wat voortdurend vermaan om aan die beloftes 
van God vas te hou en met die dreigende moontlikheid van afval 
rekening te hou nie. Die beloftes van volharding en bewaring is geen 
algemene uitsprake buite die geloof om nie, maar bedoel vir die ge-
loof en daarom alleen waar in die geloof. Die volharding van die 
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heiliges voltrek homself dan ook deur gebed en stryd heen, in vrees en 
bewing, maar in vertroue op God wat 'n waarmaker is van sy Woord. 

In werklikheid kom Berkouwer dus baie naby aan die Lutherane, 
omdat ook vir hom die korrelasie tussen geloof en heil so belangrik 
is. In die volharding van die heiliges ontdek Berkouwer opnuut die 
geheimenis wat die hele veld van die Pneumatologie beheers, nl. 
dat die menslike geloof op die genade van God korreleer op 'n wyse 
wat vir ons ondeursigtelik is, maar wat tog tot gevolg het dat Gods 
aktiviteit nie die mens se verantwoordelikheid uitsluit nie, en dat 
die geloof nooit die karakter van '11 vanselfsprekende sekerheid kan 
aanneem nie. Berkouwer meen dat daar in die verlede miskien in 
gereformeerde teologiese kringe op sodanige wyse oor die volharding 
vanuit die premisse van die uitverkiesing gepraat is, dat dit kon lyk 
asof dit daarin om 'n vanselfsprekendheid gaan en misverstande 
dus opgewek kon word. Wanneer die gereformeerde belydenis egter 
reg verstaan word, sluit dit nie die aksent wat die Lutherane op die 
eksistensiele karakter van die geloof wil lê, uit nie, maar juis in. 
Wat Berkouwer van die Lutherane onderskei, is sy oortuiging dat 
die erkenning van die eksistensiele karakter van die geloof nie die 
belydenis aangaande die uitverkiesing en die volharding van die 
heiliges problematies hoef te maak nie. Wanneer die aard van die 
korrelasie tussen geloof en heil reg verstaan word, behoort Luthe-
rane en Gereformeerdes mekaar op hierdie punt te kan vind. 

Die resultaat van die diskussie is seker dat daar nie op 'n reg-
Iynige wyse met die verband tussen heiliging en heilsekerheid om-
gegaan kan word nie, maar dat daar ook nie ontken kan word, dat 
dié verband wel bestaan nie. 

2.3.5. Riglyne 

As ons in verband met hierdie diskussies vir ons eie denke na enkele 
riglyne soek, dan sal ons aan die volgende moet vashou: 

(i) Die kritiek wat teen die leer van die heilsorde ingebring is, is 
ongetwyfeld in meer as een opsig 'n regmatige kritiek. Die neiging 
om 'n logiese, temporele orde tussen die verskillende aspekte van 
die toepassing van die heil aan die mense wat verlos word, te kon-
strueer, is wel verstaanbaar, maar dit is eksegeties uiters aanvegbaar 
en dikwels teologies skadelik. Dit hoef nie noodwendig te lei tot 'n 
gepre-okkupeerdheid met die menslike subjek, soos wat dikwels be-
weer is nie, hoewel dit natuurlik nie uitgesluit is dat dit gebeur nie. 
Die grootste beswaar daarteen is egter dat dit die éénheid van die 
werk van God nie na behore kan vashou nie en só die indruk wek 
dat die verskillende aspekte van die heil stadia is wat op mekaar 
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volg of op mekaar bou cn dat daar op dié wyse 'n soort van pro-
gressiewe voortgang in die geloofslewe is wat min of meer onomkeer-
baar is. Hierdie voorstelling van sake doen egter afbreuk aan die 
lewende en genuanseerde wyse waarop die Skrif self oor dinge soos 
roeping, wedergeboorte, bekering, regverdiging en heiliging spreek. 
Daar word 'n bepaalde sistematisering in die spreke van die Skrif 
aangebring. 'n Term soos wedergeboorte, wat in die Nuwe Testa-
ment 'n baie omvattende betekenis het (vgl. Matt. 19: 28 cn Tit. 
3:5) en deur die Reformasie verstaan is as aanduiding van die hele 
vernuwing van die mens wat ook die bekering en die heiliging om-
vat (Calvyn: Inst. Ill, 3, 9; NGB. art 24), word op hierdie wyse 
feitlik eksklusief in die engere sin van die eerste verwekking van 
die nuwe lewe in die mens verstaan. Hierdie engere betekenis kan 
goedskiks daarin opgesluit lê, soos dit ook voorkom in die Dordtse 
Leerreels III en IV, 12. Dit is egter nie korrek om die breë, eskato-
logiese sin waarin die Nuwe Testament dié begrip gebruik, te ver-
waarloos nie. Dan word vergeet dat met die term wedergeboorte die 
ganse heil van mens en wêreld soos dit uit die toekoms op ons af-
kom en waarin die mens nou reeds deel, sonder dat dit egter tot 
iets handtasteliks in hom word, aangedui word. Dit gaan in die we-
dergeboorte in eerste instansie om Gods skeppingsdaad waardeur 
Hy alle dinge nuut maak, óók die mens, en nie soseer om die "in-
planting van 'n nuwe lewenskiem" in die mens nie. Die substansiële 
wyse van denke soos dit by die Ortodoksie voorgekom het, het 
die eskatologiese wyse van denke van die Nuwe Testament ver-
d uister. 

Netso word ook die term bekering in die leer van die heilsorde 
in die beperkte sin van die eerste toekeer van die mens tot God ge-
bruik, terwyl dit in die Nuwe Testament eweneens 'n omvattende 
betekenis het as aanduiding van die totale omkeer, berou en sins-
verandering van die mens wat sy ganse lewe omvat. In 'n sekere 
sin druk dit net 'n ander aspek uit van wat reeds in die term weder-
geboorte uitgespreek is. Dit is die groot imperatief waarmee Johan-
nes en Jesus die volk konfronteer in die lig van die indikatief van die 
boodskap van die Godsryk wat ophande is. Tog is dit duidelik dat 
n mens aan hierdie imperatief nooit in eie krag gehoor kan gee nie: 

dit is 'n gawe van God so goed as wat die wedergeboorte dit is. 
Slegs deur die Heilige Gees waarmee Christus doop, word dit moont-
'ik dat hierdie totale toewending van die mens tot God 'n werklik-
heid word (Matt. 3:11). In die begrip metanoia soos die Nuwe Tes-
tament dit gebruik, lê alles opgesluit wat tot uitdrukking kom in 
begrippe soos geloof, berou, verootmoediging, gehoorsaamheid, 
beiligmaking, navolging ens. 
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Reeds uit hierdie twee voorbeelde is dit duidelik dat dit net een-
voudig nie moontlik is om die heilswcldade in sulke netjiese blok-
kies in te deel as wat die leer van die heilsorde suggereer nie. Die 
sin van die veelheid van begrippe wat die Nuwe Testament gebruik 
om die volheid van die heil uit te spreek, is nie dat dit aan ons 'n 
beskrywing wil gee van die heilsweg waarlangs 'n mens in die toe-
passing van die heil gelei word nie, maar dat dit die volkomenheid 
daarvan wil beklemtoon. Dit word van verskillende kante belig en 
daarom is elkeen van dié begrippe belangrik, omdat elkeen in sy 
eie reg die vinger lê op 'n aspek van die heil. Die gevaar van 'n 
sistematisering is dat die Skrifgegewens op 'n bepaalde manier ge-
harmonieer word, en dat daardeur belangrike gesigspunte kan weg-
val. Bowendien kan dit lei tot 'n verpsigologisering en 'n onteska-
tologisering van die heil soos dit in die subjektivisme gebeur het. 
In die lig van hierdie gevare is dit noodsaaklik om met die uiterste 
versigtigheid met die leer van die heilsorde om te gaan. 

(ii) Uit reaksie teen die subjektivisme is daar in die periode na die 
Eerste Wêreldoorlog 'n baie sterk aksent gelê op die objektiewe 
heiliging in Christus, terwyl die "subjektiewe" heiliging of geleefde 
heiliging in die konkrete bestaan van die gelowige met groot gereser-
veerdhed behandel is. By die beoordeling daarvan moet ons heel 
eerste sê dat dit volkome in ooreenstemming met die Bybel is om 
die heiligheid van die gelowige as heiligheid in Christus te verstaan. 
In die Bybel is heiligheid 'n eienskap van God en met die oog op 
mense beteken heiliging dat hulle in 'n spesifieke verhouding tot 
God gestel word, waardeur hulle vir God afgesonder word van die 
wêreld. Dit is reeds in die Ou Testament duidelik, maar dit geld ook 
vir die Nuwe Testament. Die gelowiges kan in die Nuwe Testament 
heilig heet, omdat hulle in Christus tot Gods eiendom geword het 
en dus in Christus geheilig is (vgl. 1 Kor. 1:2; 6:11; Rom. 1:7; 
15:25, 26; Kol. 3:12 ens.). Die gemeente is 'n heilige volk (1 Pet. 
2:9) net soos die volk Israel deur God uit al die volkere afgesonder 
en geheilig is om sy volk te wees (Ex. 19:5, 6). Die heiligheid van 
die gelowige het dus 'n heilshistoriese grond: hy is in Christus ge-
heilig so goed as wat hy in Christus geregverdig is, en die Heidel-
bergse Kategismus het volkome gelyk as dit in vr. 60 sê dat God 
aan die mens deur die geloof die volkome genoegdoening, geregtig-
heid en heiligheid van Christus skenk, en dat dit vir hom so volkome 
geld, asof hyself nooit enige sonde geken of gedoen het nie. Daar 
is 'n objektiewe heiligheid van die gelowige in Christus wat volkome 
sy deel is kragtens sy verbondenheid met Christus, waarvan ons ter 
wille van die duidelikheid kan sê dat dit 'n sintetiese oordeel van 
God oor hom is wat van hom net so seker geld as wat die sintetiese 
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rcgvcrdigingsoordccl oor hom geld, nog afgedag van sy eie subjek-
tiewe toestand. 

Dat die teologie in die twintigste ceu, hoofsaaklik onder invloed 
van Kohlbrugge, weer hiervoor oog gehad het, moet alleen toegejuig 
word. Sonder behoorlike begrip vir die ingeslotenhcid van die ge-
Iowige in Christus word die boodskap van die Nuwe Testament on-
verstaanbaar cn die resultaat daarvan is moralistiese vervlakking. 
AUc moontlike imperatiewe van die Nuwe Testament, alle oproepe 
tot heiliging word misverstaan as dit nie gesicn word teen die agter-
grond van die indikatief van die heil wat in Christus reeds die deel 
van die gelowiges is nie - cn hierdie heil sluit ook die volkomc heilig-
heid van Christus in. 

En tog, al is dit waar dat die gelowiges in Christus objekticf vol-
kome heilig is, bcteken dit nie dat daardie heiligheid in hulle eie 
lewe onwerksaam kan bly nie. Die verhouding waarin hulle in 
Christus tot God gestel is, sluit hulle feitelike afsondering van die 
wcrcld vir God in, en dit moet in hulle lewe deur die geloof 'n sub-
jektiewe neerslag vind. Dit is onmoontlik om die morele konnotasie 
van die begrip heiligheid uit die Skrif weg te dink. Om die waarheid 
te sê, sedert die Profete tree dit selfs in die Ou Testament steeds 
hclderder na vore, en in die Nuwe Testament is dit aan alles duide-
lik dat Gods heiligheid nie net sy vcrhewenheid en Godheid is nie, 
maar ook sy reinheid, sy afgesonderdheid van die kwaad. Die ge-
lowige wat in Christus geheilig is, moet dus in sy hele lewenswandel 
heilig word (1 Pet. 1: 15), en dit beteken konkreet dat hy die ou 
lewenswandel moet aflê en moet word wat hy in Christus reeds is 
(Ef. 4:14 e.v.; Kol. 3). Daar is 'n sin waarin dit onmoontlik is dat 
die heiligheid wat die gelowige in Christus besit, nie in sy lewe na 
vore sal tree nie (Kol. 1:22; Ef. 5:26, 27; 2 Thess. 2:13), omdat 
Christus ook dit klaar verkry het en deur sy Gees sal bewerk. Die 
imperatief tot heiliging wat tot die gelowige kom, is dus ook 'n im-
peratief wat gegrond is in die indikatief. Die "morele" heiliging rus 
in die "objektiewe" heiliging. Alleen só is die subjektiewe heiliging 
moontlik, ja, volgens 1 Joh. 5:3 selfs "maklik": dit is die uitleef 
deur die krag van die Heilige Gees van 'n werklikheid wat reeds be-
staan. Juis daarom is dit egter as imperatief so dringend en ernstig. 

Wie vanuit 'n bepaalde krampagtigheid of in 'n reaksionêre hou-
ding die realiteit van hierdie heiliging ontken of disputabel stel, 
doen 'n onreg aan die volk van God. Die vrees vir nomisme en mo-
ralisme mag nie daartoe lei dat misgekyk word dat die gelééfde 
heiligheid, die innerlike en uiterlike vernuwing van die kinders van 
pod, vir die Nuwe Testament 'n saak van groot gewig is nie, ja selfs 
'n sine qua non van die verlossing (Hebr. 12:14). Die heiliging is 
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die doel van die hcilswerk van Christus (Ef. 5:26-27; Ef. 1:4). 
Daarom moet daarna gesoek word, moet dit nagejaag word, moet 
erns daarmee gemaak word. Dat dit nie in krampagtigheid en in 'n 
wcttiese gees moet geskicd nie, spreck vanself. Heiligheid is 'n vrug 
daarvan dat die mens die Gees van God in hom laat werk en dat 
hyself tot rus kom in die heil wat in Christus sy deel is. Dit is 'n 
geloofswerklikheid. Maar dit is iets reëels. Daaraan mag nie te kort 
gedoen word nie. Gebeur dit tog, dan roep dit rcaksies op soos dié 
wat in die Piëtisme en vandag in die Charismatiese Beweging beleef 
word. 

Daarom is dit ook duidelik dat dit vcrkeerd is om uit rcaksie te 
ontken dat die heiliging 'n proses is waarin die mens deur die wer-
king van die Gees tot groter gehoorsaamheid, tot 'n konsekwenter 
wandel met God gelei word. Dit is waar dat die gebruik van sub-
stansicle terme in hierdie verband net verwarrend kan werk. Die 
toename in heiligmaking is 'n proses wat homself op die vlak van die 
personele verhouding tussen die gelowige en God voltrek. In die ge-
loofswandel met God word die regverdiging nooit agtergelaat nie. 
Die heiliging is inderdaad 'n steeds konsekwenter lewe uit die reg-
verdiging. Maar dit is tog 'n steeds konsekwenter lewe daaruit. Die 
gelowige het nooit minder behoefte aan die vergifnis van God as 
aan die begin nie, want ook sy beste werke is onvolkome en met 
sonde besmet. In die lig van die wet beskou, is hy alles behalwe hei-
lig. Tog is daar in hom 'n begin van gehoorsaamheid en 'n voort-
gang op dié weg wat nie ontken kan word nie. God gaan deur die 
Gees 'n bepaalde weg met hom. A1 is die vooruitgang nie altyd sig-
baar nie, veral nie vir homself nie, is God tog besig om die goeie 
werk wat Hy in hom begin het, te voleindig (Fil. 1 :6). 

(iii) Juis omdat dit in hierdie proses om 'n personele verhouding 
gaan wat verinnig kan en moet word, speel die Woord van God 
daarin 'n deurslaggéwende rol. Ook hier moet die eenheid van 
Woord en Gees vasgehou word. Ook in die heiliging maak die Hei-
lige Gees van die Woord gebruik en korreleer die geloof op die be-
loftes van God. Die Woord is egter méér as belofte. Die Woord is 
ook imperatief en kom ook tot die mens in die gestalte van die wet 
van God. Teenoor alle vorme van antinomisme moet vasgehou word 
aan die blywende betekenis van die wet van God vir die gelowige. 
Ook teenoor die Lutherse opvatting dat die wet vir die gelowige 
eintlik net nodig is vir sover hy nog die ou mens is, sal volgehou 
moet word dat die wet van God ook in sy derde gebruik as aanwy-
sing, paraenese en paraklese 'n rol in die lewe van die gelowige bly 
speel. Dit is egter noodsaaklik om daarop te let dat die wet soos dit 
tot die gelowige kom in die gestalte van die paraenese en paraklese 
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nio nicer die aanklagcnde en vcroordclcnde wet is waarondcr die 
mens buite Christus staan nie. Dit is Gods goeic gebod, die ordereëls 
van die huishouding van God. Verskeie Lutherse teoloë is bereid 
om te erken dat die wet in hierdie sin ook vir die gelowige nood-
saaklik is, maar hulle wil dit nie die "wet" nocm nie, omdat hulle die 
term "wet" wil reservccr vir die vcroordelende mag waarvan Chris-
tus ons bevry het. Hulle is bereid om te erken dat die gelowige nie 
net onder die algemcne imperatief staan om in die geloof te lewe 
uit die genade wat in Christus is nie, maar ook dat die imperatief die 
vorm van Gods goeie gebod kan aannecm, maar dan as konkrete 
aanwysing van wat onder bepaalde omstandighede gedoen moet 
word as vervulling van die liefdesgebod. Op hierdie punt behoort 
Gereformeerdes en Lutheranc mekaar te kan vind. Wanneer Gere-
formecrders aan die derde gebruik van die wet vashou, dink hulle 
°ok nie aan 'n wet waaronder die gelowiges gestel is in 'n legalistiese 
s 'n nie. maar aan die volmaakte wet van die vryheid (Jak. 1 :25). 
Ons sou egter nie kon meegaan met die oer-Lutherse degradering 
van die wet teenoor die evangelie en die degradering van die reg 
teenoor die barmhartigheid wat daarmee saamgaan nie. Op hierdie 
Punt bly daar 'n verskil van mening tussen die twee konfessionele 
groepe. 

.Om duidelik te maak hoe min hulle aan 'n legalistiese onderwer-
P'ng van die gelowige aan die wet dink, het Gereformeerdes die wet 
'n sy derde gebruik altyd graag die "reel van dankbaarheid" ge-
noem. Daaruit word duidelik dat die onderhouding van die wet in 
hierdie sin nie bedoel is as 'n verdienstelike werk nie, maar as 'n 
vreugdevolle antwoord op genade wat reeds ontvang is cn dus nie 
verdien hoef te word nie. Hoe goed dit ook al bedoel word, is dit 
egter nodig om versigtig te wees dat dit nie die indruk wek dat die 
verband tussen regverdiging en heiliging net in die gemoed van die 
mens gelee is, asof hy vanuit die bewussyn van sy verlossing alleen 
tot die onderhouding van die wet sal kom nie. In werklikheid lê die 
verband natuurlik veel dieper as die mens se gemoed of bewussyn. 
Dit Iê in die eenheid tussen die gelowige en Christus wat meebring 
dat die beslissing oor die mens se ganse verlossing - regverdiging 
én heiliging - klaar in Christus geval het. Heilshistories is die gc-
l o w ' ge in Christus se opstanding begrepe so goed as in sy dood 
(Kol- 1 :3). Die verloste se "dankbaarheid" het dus 'n diepe fonda-
"lent in Christus self en dit is in hom 'n vrug van die Gees wat deur 
sfryd heen in hom uitgewerk word. Die wet as aanklagende instan-
ce is nie net in Christus afgeskaf nie; die wet as reel van dankbaar-
heid is ook in Christus opgerig. 

(iv) Met betrekking tot die vraag na die verband tussen heiliging 
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en heilsekerheid is ons daarvan oortuig dat daar alleen met die 
grootste versigtigheid omgegaan moet word met die sg. syllogismus 
practicus of mysticus. Hoe waar dit ook mag wees dat die gelowige 
tog 'n bepaalde religieuse ervaring sal hê en dat hy op grond daar-
van homself sal beoordeel in die lig van die Skrif, is dit ook waar 
dat religieuse ervarings as sodanig uiters ambivalent is en dat 'n mens 
se selfbeoordeling uiters onbetroubaar kan wees. In elk geval kan 
'n mens se selfbeoordeling nooit dien as grond vir sy sekerheid dat 
hy 'n kind van God is nie. Die geloof as psigiese verskynsel is be-
drieglik. 'n Mens kan maklik oppervlakkig omgaan met die wet van 
God en selfs met jou vermeende geloof, en dan in fariseïsme verval. 
Of jy kan in aanvegting kom oor die gebrek aan tekens van gehoor-
saamheid en geloof in jou eie lewe, en só in moedeloosheid versink. 
Daarom moet die geloof sy sekerheid vind buite homself. Thielicke 
merk tereg op dat heilsekerheid nie gegrond is in die mens se ver-
houding tot God se gawes nie, maar in 'n persoonsverhouding tot 
God (Ev. Glaube III, 33). Daarom hang die sekerheid van die ge-
loof aan Gods beloftes wat deur die Heilige Gees in 'n mens se hart 
bevestig word, nie aan jou eie religieuse ervaringe nie. Ons kan dan 
ook ten voile met Berkouwer meegaan wanneer hy sê dat dit on-
moontlik is om vanuit 'n neutrale ontleding van 'n mens self, buite 
die geloof, om, vas te stel of jy wel glo en of die beloftes dus wel vir 
jou geld. Teologies en pastoraal is dit noodsaaklik om die twyfelen-
de mens na Christus te verwys, nie na homself of sy eie ervaringe 
nie. 

Dat 'n mens se ervaringe met die Woord van God intussen tog 
wel as 'n bevestiging kan dien van die waarheid wat in die Woord 
verkondig word, kan niemand betwyfel nie. Elke gelowige weet van 
so iets as die verhoring van sy gebede. Hy weet van die aangespro-
kenheid deur die Woord van God. Hy weet van die aanklagte van sy 
gewete. Hopelik ken hy die skrik van die ontdekking van sy eie ver-
lorenheid as hy bewus word van die Woord van God. Dit alles is 
uiters waardevol. Maar dit bly meerduidig en sekondêr. Wie nie 
reeds deur sy geloof in die beloftes van God die sekerheid het dat 
Gods genade ook vir hom bedoel is nie, sal dit nie uit sulke erva-
ringe deelagtig word nie. Die geloof rus nie op ervaringe nie, maar 
die geloof maak ervaringe. Slegs die geloof kan ons ervaringe as 
ervaringe met God verstaan. Elke positiewe beoordeling van ons er-
varinge as bykomende bewyse van die egtheid van ons geloof, ver-
onderstel dus reeds die geloof. Heilsekerheid is en bly geloofseker-
heid. Daarbo kan ons nie uitkom nie. 
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2.4. Die Pneumatologie van die Pinksterbeweging 

2.4.1. Die Pneumatologie van die Pentekostalisme 

Die opkoms en verbreiding van die Pinksterbeweging - waaronder 
ons die Pentekostalisme en die Charismatiese Beweging albei wil in-
sluit - is een van die mees boeiende verskynsels van ons tyd. Teolo-
gies gesproke is dit merkwaardig om te sien hoe in die Pentekosta-
lisme en Charismatiese Beweging 'n hele aantal motiewe saamvloei 
wat in die loop van die geskiedenis van kerk en teologie 'n rol ge-
speel het. Ons gee eerste aandag aan die Pentekostalisme. 

As 'n mens 'n volledige beeld sou wil skets van die geestelike af-
koms van die Pentekostalisme, sou 'n mens 'n geskiedenis moes skry-
we van die verskynsel van geestelike entoesiasme soos dit sedert die 
tyd van Montanus in die kerk voorgekom het. Daarin sou 'n mens 
dan ten minste aandag moes gee aan die Donatiste, Joachim van 
Floris, die Anabaptiste, die Janseniste, die Kamisarde, die Mora-
wiërs, Swedenborg, die Kwakers, die "Shakers" en die Irvingiane. 
Daarmee is die lys egter nog nie volledig nie. Nader aan huis sou 'n 
mens moet vra na die verwantskap van die Pentekostalisme met be-
wegings wat nie bepaald entoesiasties genoem kan word nie, maar 
wat tog nie weggedink kan word uit die voorgeskiedenis van die gees-
telike instelling wat ons by die Pentekostalisme aantref nie. En dan 
sou bepaalde opvattings van die Puriteine, die Nederlandse Nadere 
Reformasie, die Evangelical Awakening, die Piëtisme en die Meto-
disme behandel moet word. 

Veral die laasgenoemde - die Metodisme - is natuurlik die direkte 
moeder waaruit die Pentekostalisme gebore.is. Wesley se prediking 
oor 'n kragdadige bekering, maar veral oor die "second blessing" 
wat die gelowige ná sy bekering as 'n tweede stadium op sy weg na 
volmaaktheid deelagtig moet word, vorm die ruggraat van die pen-
tekostalistiese "heilsorde". Hierdie leer is uitgebou en vertroetel in 
die verskillende Heiligheidsbewegings van die negentiende eeu en 
het 'n vrugbare teelaarde gevind in die klimaat van die Amerikaanse 
Revivalisme waarin groot evangeliste soos Finney en Torrey voort-
durend aangedring het op vervulling met die Heilige Gees as 'n 
tweede stap wat deur die gelowige gesoek moet word. Dit is waar 
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dat daar in Amerika ook andcr. nie-metodistiese en nie-revivalistiese 
invloede was wat die opkoms van dig Peptekffitalisme gestimu|eer 
het, soos by. die fundamentalistiese Bible Sdm»!*, die verskillende 
bewegings wat spesiaal op gcbcds^cnesinu gekonsentreer het, en 'n 
mens moet ook rekening hou met kulturele faktore, soos blyk uit die 
feit dat die Pentekostalisme in die begin hoofsaaklik onder die kul-
tureel-ontheemdes ingang gevind het. Tog kan 'n mens nie daarby 
verbykom nie, dat dit die Metodisme in sy Wesleyaanse gestalte was 
wat verreweg die grootste aandeel in die ontstaan van die Pentekos-
talisme gehad het. 

Intussen mag dit nie oor die hoof gesien word nie, dat daar.'n 
beslissende verskuiwing plaasgevind het tussen die Metodi.sme, die 
Revivalism? ep d'f Heiligheidsbewegings aan die een kant, en die 
Pentekostalisme aan die ander kapt. By Wesley en die Heiligheids-
bewegings het dit gegaan om "Christion perfection". Dit word 'n 
mens se deel deur die "second blessing^' as yervulling met die Heilige 
Gees. By die Pentekostalisme paan dit egter onnné4r as Christelike 
vqlmaaktheid: dit paan veral om die vervulling met ucc^tciikgJkrag 
deur die doop met die Heilige Gees. Hierdie aksent op die geestelike 
krag tref ons reeds aan by 'n aantal skrywers uit die kringe van die 
Revivalisme (bv. by Torrey). Dit is daarby ook opvallend dat die 
term "doop met die Heilige Gees" in dié kringe steeds meer na vore 
gekom het as vervanging van die terme "second blessing" of "ver-
vulling met die Heilige Gees". Wat dit betref, sou 'n mens dus die 
Pentekostalisme nog as net 'n ander vorm van die Revivalisme en die 
Heiligheidsbewegings kon sien. Die beslissende punt waarop die oor-
gang tussen hierdie bewegings en die Pentekostalisme egter deur-
ggbreek het, was toe die doop met die Heilige Gees, v£rslaanjs 
a ^ ^ervaring w^Hq 'n n^ps nie net die^krae van die Heilige 

^Sld nie. maar veral die pawes van die Gees, en spesififck. d.iff gawc 
van glossolalie a.o (aanvanklike) teken van die doop met die Heilige 
Gees. 

Sporadiese voorvalle van tongetaal het ook op ander tye en plekke 
in die wêreld voorgekom. Kort nadie eeu-wending het dit bv. voor-
gekom in die Walliese Herlewing. 'n Mens kan dus sê dat daar aan 
d ' e begin van die twintigste eeu in revivalistiese kringe 'n bepaalde 
°pvoering van die druk was om na die soort ondervinding te soek 
wat uiteindelik uitgeloop het op die ontstaan van die Pentekostalisme. 
Die werklike geboorte-uur van die Pentekostalisme het egter geslaan 
toe spreek in tale verstaan is as die bewys van die doop met die Hei-
'ige Gees. Dit het gebeur toe die studente in die Bybelskool van Par-
ham in Topeka. Kansas, ná 'n bestudering van die boek Handelinge 
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tot die oortuiging gekom het dat "spreek in ander tale" die onweer-
legbare bewys was dat iemand die doop met die Heilige Gees ontvang 
het, en toe op 31 Desember 1900 Agnes Ozman, ná handoplegging 
deur Parham, die ervaring gehad het dat sy in tale begin spreek het. 
Dit is geinterpreteer as die bewys van die doop met die Heilige Gees. 
Daarmee is vir die eerste keer 'n bewuste verbinding gelê tussen die 
doop met die Gees en 'n uitwendige teken. Vir die Heiligheidsbewe-
gings was die bewys van die vervulling of doop met die Gees nog die 
vrug van die Gees en die krag tot getuienis. Hier word dit egter die 
spreek in tale en die ander gawes van die Gees wat daarop volg. Dit 
is hierdie leer wat via die gebeurtenisse in die Azusa Street-byeen-
komste van 1906 in Los Angeles gelei het tot die totstandkoming 
van die pentekostalistiese beweging. Vóór die tyd is die spreek in 
tale beskou as maar net één van die vele gawes van die Gees waar-
van Paulus praat. In die Pentekostalisme het dit egter tot die één 
onomstootlike bewys van die vervulling met die Gees geword. Daar-
by is onderskei tussen die spreek in tale as die aanvanklike bewys 
van die doop met die Gees - wat almal wat die Geestesdoop ont-
vang, dus ook moet ervaar - en die algemene gawe van glossolalie 
wat nie noodwendig die deel van alle Geesvervuldes hoef te wees 
nie(vgl. IKor. 12:30). 

Leerstellig staan die Pentekostalisme dus baie naby aan die 
Wesleyaanse Metodisme en die Heilighcidsbewegings, maar dit wyk 
daarvan af deur die besondere aksent wat gelê word op die gawes 
van die Gees. Hierby is dit veral die buitengewone, besondere gawes 
van die Gees wat die aandag boei, en dan nog weer in die besonder 
glossolalie en die gawe van gesondmaking. Die leerstelíinge afwy-
kinge is egter maar net één aspek van die verskille tussen die Pente-
kostalisme en die Metodisme. Waar die Metodisme in kerklike ka-
nale beweeg en van die begin af oor die algemeen 'n kerklike gees 
geadem het, vind ons by die Pentekostalisme van huis uit 'n sepa-
ratistiese neiging. Daarby is daar in die Pentekostalisme kwantita-
tief 'n baie groter emosionele element aanwesig as wat die geval in 
die Metodisme was, en 'n groter honger na ervaring en belewing van 
die spektakulêre en die buiteneewqne. 

Die kerklike en teologiese bestryding van die Pentekostalisme 
het van die begin af die emosionele en perfeksionistiese karakter 
van die Pentekostalisme afgewys. Daarnaas het dit egter ook ge-
konsentreer op die leer van die doop met die Heilige Gees as 'n 
tweede ervaring ná die bekering, die leer van die spreek in tale as 

ii. aanvanklike bewys van die doop met die Gees, die spesifleke opvat-
ting van die Geestesgawes wat deur die Pentekostalisme voorgedra 

$. is, die skismatieke en separatistiese karalfler van die beweging en 
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C.dic vcrwcrpiiig van die kindcrdoop wat feillik by allc Pentekosta-
liste voorkoni. 

Oor die algemeen het dit die kerk nie veel moeite gekos oni aan 
tc toon dat die Pentekostalisme in baie opsigte tcologies ongefun-
dcerd is nie. Om mee te begin: die Skrifberoep wat dit van die i . 
Metodisme en die Heiligheidsbcwegings se leer van die "second 
blessing" oorgcneem het as basis vir die leer van die doop met die 
Heilige Gees, is in baie opsigte aanveebaar. Dié Skrifberoep is baie 
selekticf. Dit berus feitlik net op tekste uit die boek Handelinge 
(bv. Hand. 2:1-4; 8:4-25; 9:1-19; 10-11; 19:1-7) wat as 'n "ka-
non in die kanon" geld vir die interpretasie van die res van die 
Nuwe Testament. Daarbv word die heilshistoriese gesitueerdhejd 2 . 
van hierdie tekste nie in aanmerkinp eeneem nie, sodat die ecnma-
ligheid van die Pinkstergcbcure en alles wat daarmce saamgehang 
het, nie na behore in berekening gebring word nie. Daardeur word 
die gcbeurtenisse waarvan die boek Handelinge vertel, on-histories 
gc'interpreteer asof dit daarin gaan om 'n beskrywing van wat al-
tyd weer met alle Christene behoort te gebeur (d.w.s. dit word heils-
ttfdelik in plaas van heilshistories verstaan). Dat die kerk in die 
Ejnkstergebeure eens en vir altyd met die Gees gedoop is deur 
Christus as die vervulling van die voorsegging van Johannes die 
Uocer iMk. 1:8; Luk. 3:16; Matt. 3:11; Joh. 1:33; Hand. 1:5: 
Hand. 11:16), en dat daarmec die eskatologiese heilstyd aange-

-breek het, word nie verstaan nie. Daar word gekonsentreer op die 
individuele ontvangs van die Gees deur groepe mense, terwyl daar 
weinig oog is vir die aard van die boek Handelinge as 'n beskry-
wing van die deurwerking van Pinkster en die voortgang van die 
evangelic vanaf Jerusalem tot by Rome. Daarom word die tra-
disionele uitleg van die Pinksterervarings van die Samaritane 
(Hand. 8) en die huis van Cornelius (Hand. 10), sowel as dissipels 
van Johannes (Hand. 19) wat van 'n heilshistoriese gesigspunt uit-
gaan, nie deur die Pentekostalisme aanvaar nie. Did tekste word juis 
aangevoer as 'n duidelike bewys van 'n doop met die Heiliges Gees 
"á geloof en bekering. 

Teoloë van die mees uitecnlopende agtergrond is dit egter daar-
°or eens dat dit nie die bedoeling van hierdie tekste kan wees nie. 
Hullft WYfi daarfT d a t die gegewens oor die doop met die Gees in 
difi-Nuwe Testament of slaan OP die Pinkstergebeure self, of QP die 
declhê aan r|jf m et die Gees deur die individuele gelowiges 

-ULimlle wfidfffgff^nr.ftff, waarvan die doop met water die teken en 
§§SLl§.(vgl. 1 Kor. 12:13). Selfs 'n teoloog soos J. D. C. Dunn wat 
Heer as ander eksegete bereid is om die doop met die Heilige Gees 
a s 'n ervaring te interpreteer wat voortdurend in die kerk behoort 
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voor lc kom, verwerp die idee dat die doop met die Gees 'n tweede 
ervaring na die bckering sou wees. Dit is vir hom onlosmaaklik vcr-
bonde aan die bekering en die doop as inisiasie in die Christelike 
gemeente. Slcgs in die geval van die apostels was dit moontlik, mcen 
hy, dat wedergeboorte en doop met die Gees nie saamgeval het nie. 
omdat hulle in die oorgang tussen die ou en die nuwe bcdéling ge-
lewe het. Sedert Pinkster is dit egter nie meer moontlik nie. Die Skrjf 
men dan ook nêrens die gelowiges on om die doop met die Heilige 
Goes as '11 twccdecrvaringdeelagiit; lc word nie. 

Ook leerstellig word daar van kerklike kant allerlei besware teen 
die Pentekostalisme ingebring. Oie_vemaamste daarvan is dat die 
leer van die doop met die Gees as tweede ervaring 'n ongeoorloofde 

3- skeiding tussen Christus en die Gees aanbring, tussen regverdiging 
en heiliging en tussen 'n lewe in die geloof en 'n lewe van volkome 
vernuwing. Waar die Skrif leer dat die voile heil in Christus gegee 
is en dat die Heilige Gees niks anders doen as om die mens deur die 
geloof aan Christus te verbind en hom só al die skatte en gawes van 
Christus declagtig te maak nie, leer die Pentekostalisme in feitc dat 
Christus wel genoegsaam is vir die regverdiging van die mens, maar 
dat hy na die Gees moet kyk vir sy heiliging. Dit wys daarop dat 
die reformatoriese belydenis van die regverdiging deur die geloof 
nie goed begryp word nie. Krities word van kerklike kant opgemerk 
dat hoewcl die Pentekostalisme sê dat die leer van die regverdiging 
deur die geloof bybels is, dit tog verskraal, omgebuig en geskei 
word van die heiliging. By 'n mens se bekering en regverdiging deur 
die geloof ontvang hy Christus en die vergiffenis van sondes, maar 
by die doop met die Heiliges Gees ontvang dieselfde mens die 
Heilige Gees met die oog op heiligmaking en totale vernuwing. Vol-
gens sommige Pentekostaliste word 'n mens by sy bekering deur die 
Gees in Christus ingedoop (waarmee hulle dus reg wil laat geskied 
aan die werking van die Gees by die bekering en die regverdiging), 
maar in die doop met die Heilige Gees, of soos hulle liewer sê: die 
doop in die Heilige Gees, word die gelowige deur Christus in die 
Gees ingedoop, wat beteken dat die mens heeltemal van die Gees 
deurdronge word en só totaal onder sy heerskappy kom (as bewys-
plek dien 1 Kor. 12:13). Afgesien van die eksegetiese moeilikhede 
rondom hierdie standpunt, hou dit in dat daar 'n verdeling kom 
tussen die wcrk van Christus en die Gees, en dat Christus se werk 
in die regverdiging slegs as voorlopig gesien word in vergelyking 
met die eintlike volheid van die heil wat in die doop met die Gees 
ontvang word. Die solus Christus van die Reformasie word daarmee 
in die gedrang gebring. Die Reformasie het op grond van die Skrif 
geleer dat Christus sowel die regverdiging as die heiliging aan die 

216 



QlëHS skcnk. cn dat wie Christus het. in Hom ook alles het: gereft-
tigheid cn heiliaheid. Die werk van die Gees is nooit verstaan as 
aanvullinu by die work van C*hrislus,.Jln.verdere slap, wat by die 
werk van Christus moct bvkom om die volheid van die heil deelagtig 
te word nie. Buitendien word die regverdiging deur die geloof só net 
tot 'n vertrekpunt waarop iets meer en iets groters moct volg. Pente-
kostaliste is dikwels uitgesproke daaroor dat hulle die leer van die 
regverdiging deur die geloof alleen "te min" vind. Die mens moet 
na meer as dit strewe, na 'n ervaring van volheid wat die wandel 
deur die geloof te bowe gaan. Dat die gelowige simul justus et pec-
cator is ep sal bly tot sv dood. is vir hulle onaanvaarbaar. Die pro-
sesmatige vernuwing van die mens wat deur die geloof wandel, is 
vir hulle nie genoeg nie. Hulle begeer 'n ervaring van volheid wat 
op één slag die ou mens sal agterlaat. 

Daar is egter nog 'n aspek van hierdie leer wat bedenkinge op-
roep. Pit is dat 'n aantal voorwaardes aan die mens gestel word met 4 . 
die oog op die ontvangs van die doop met die Heilige Gees. Dik-
wels is daarop gewys dat dit een van die dinge is waardeur die 
Pentekostalisme sy Arminiaanse afkoms verraai. Die mens se ge-
loof- gfibed en vervylling van bepaalde voorwaardes word gesien 

-as_noodsaaklik vir die doop met die Gees. Die mens moet hontself 
CCJS van allc bcwtisttf sondes reinig, yogrjat dje,Gees oor hom sal 
fom. t'. D. Bruner wat homself intensief met die teologie van die 
Pentekostalisme besig gehou het en dit tipeer as "a theology of 
subsequence", rig sy kritiek veral op hierdie punt. Hy meen dat die 
Pentekostalistc die wese van die geloof in bybelse sin nie verstaan 
nie en selfs van die geloof 'n voorwaarde en werk maak wat deur 
die mens vervul en verrig moet word. Die pentekostalistiese "voller 
evangelie" is die resultaat van hulle eis om 'n voller oorgawe, voller 
toewyding, volhardender gebed ens., ja selfs van 'n absolute oorgawe 
van die kant van die mens, waarbv die doop meLdie Gees dan dig 
bcloning is wat die mens daarvoor ontvang (A Theology of the Holy 
Spirit). 

Van kerklike kant word nie ontken dat 'n gelowige 'n ervaring 5 
-kan hê snog^wai_Hig. Prntekostaliste die doop meLdie_Ggesjnoem 
gjg^Wat egicr wél bestry word, is dat dit ekseggli^QngkJs_Qm 
dj ld ie doop met die Gees te noem, om dit voor te stel as 'n een-
malig e en volkome verheffing van die mens tot 'n hoër vlak van 
geestelike lewe in perfeksionistiese sin. en om 'n bepaalde uitwen- , 
^ b e g e l e i d e n d e verskynsel, nl. filossolalie, as nocxlsaakHke bewy.s " 
van.so 'n besondere ervaring met die Gees voor te stel. Die op- 1 
vattrng dat die doop met Gees 'n eenmalige tweede ervaring is. 
Word van Iffl-Hi^ f " tpolpgiese kant bestry met die argument dat 
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die dissipels in Handelinge na die uitstorting van die Heilige Gees 

Hand. 2 : 4 met 4 : 8, 4 : 31, 9 : 17, 13 : 9 ens.). Teenoor die doop 
met die Heilige Gees wat as 'n eenmalige gebeurtenis verstaan moet 
word en wat plaasvind wanneer die mens aan Christus verbind 
word, staan dan die vervulling met die Gees wat herhaaldelik in 
'n mens se lewe kan plaasvind en waartoe die gelowige ook (in 
teenstelling tot die doop met die Gees) opgeroep word (Ef. 5 : 18). 

g Bowendien redeneer die kerke dat die pentekostalistiese leer van 
die doop met die Heilige Gees tot 'n klasse-verskil in die kerk lei, 
tot 'n kerkie binne die kerk, tot 'n onderskeiding tussen "ware Gees-
vervulde kinders van God" en min of meer tweedeklas-Christene. 
Die volgende stap is dat die ware Geesvervuldes hulleself as die 
enigste ware Christene verstaan en die ander afskryf as onbekeerd 
en verlore, met as logiese konsekwensie die afskeiding van die 
kerk om in sektariese gees die volmaakte kerk van Christus op 
aarde te vorm. Die geskiedenis van die Pentekostalisme sedert die 
ontstaan daarvan is één sprekende getuienis van hierdie ontwikke-
ling, waarin daar nie slegs van bestaande kerke weggebreek is 
nie, maar die een skeuring na die ander ook in eie geledere gevolg 

Wat die leer van die glossolalie as bewys van die egtheid van die 
doop met die Gees betref. daarteen bestaan die eksegetiese beswaar 
dat dit in die Skrif lank nie altvd so is dat daar van mense wat met 
die Gees vervul is. ook meegedeel word dat hulle in tale cespreek 
het nie. Slegs met uiters gekunstelde redenasies kan probeer word 
om dié leer orent te hou. Bowendien is dit ook willekeurig om te 
onderskei tussen spreek in tale as aanvanklike teken van die ver-
vulling met die Gees én die gawe van tale, waarvan Paulus verklaar 
dat dit nie die deel van almal is nie (1 Kor. 12:30). Die kerke het 
dan ook altyd teenoor die Pentekostalisme volgehou dat die enigste 
teken yan dig vervulling m<?t ,d'.<?,Q<?es die vrug van die Gees is- soos 
dit vcrnaamliLin die liefde sigbaar m u d - P Kor. 13). Oordiealge-
meen was die kerke in hulle bestryding van die Pentekostalisme daar-
van oortuig dat laasgenoemde 'n oordrewe aksent op die gawes van 
die Gees (teenoor die vrug van die Gees) lê, en dan ook nog spesi-
fiek op die sg. "buitengewone" of spektakulêre gawes. terwyl die 
Skrif ook die meer "gewone" dinge onder die gawes van die Gees 
reken. soos bv. die ampsgawes (Rom. 12:4-8; Ef. 4:11 e.v.; 1 Kor. 
12:28). Dikwels word daar ook teenoor die Pentekostalisme aan-
gevoer dat Paulus in 1 Kor. 12-14 klaarblyklik juis die buitenge-
wone gawes en veral die glossolalie minder belangrik ag as die ge-
wone gawes en spesifiek minder as die profesie. en dat hy die ge-

Gees deelagtig geword het (vgl. 

het. 
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lowiges aanspoor om hulle te bcywer vir die bcste gawes en die 
vrug van die Gees. Ook word daar gcwys op die feit dat dit slegs 
in 1 Koriathicrs is vandal sy briewe dat Paulus_soveel aandag ̂ aan 
die gawes bestee. In die res van sv hriewe swvc hv daaroor of spreek 
hy slegs oor die gewone gawes. In die Pastorale Briewe het daar 
klaarblyklik al 'n situasie ingetree waarin die gewone amp opd ie 
voorgrond staan, nie meer die buiteneewone eawes nie. Hieraan is 
die argument ontleen wat in die kerk al sedert die tweede eeu ge-
bruik is, dat die buitengewone gawes slegs in die tyd van die apos-
tels in die kerk voorgekom het en daarna uit die kerklike lewe ver-
dwyn het. 

Ook oor die verwerping van die kinderdoop deur die meeste pen- >0 
tckostalistiesn groepc is <1.1.1 r 'n hcftig? polemiek gevoer. Die hoof-
argumente wat teen die bestryding van die kinderdoop gebruik word, 
is dat dit 'n openbaring is van die gebrekkige hermeneutiek van die 
Pentekostaliste. 'n Biblisistiese hantering van die Skrif sonder enige (»I 
besef van die historiese karakter daarvan word as die rede aange-
voer waarom die Pentekostalisme geen oog het vir die kontinuiteit 
tussen die ou en die nuwe verbond nie. Teologies word gewys op .. 
die spiritualistiese teenstelling tussen natuur en genade wat by diet") 
Pentekostalisme sigbaar word, nie net in sy voorliefde vir die buiten-
gewone nie. maar ook in sv miskenning van die natuurlike verbande 
waarin die mens volgens die verbond van God deel het aan die be-
loftes. Daarby is die verwerping van die kinderdoop 'n simptoom 
van die diep-gewortelde individualisme in die geloofsbelewing van(ji , ) 

die pentekostalistiese groepe. In die lig van die geestelike afkoms 
van die Pentekostalisme is die verwerping van die kinderdoop nie 
vreemd nie. In die Metodisme is die verbond nooit werklik ernstig 
opgeneem nie. Wesley se leer dat alle kinders deel het aan die erf-
sonde, maar dat hulle ook almal sonder onderskeid daarvan ge-
reinig is deur die dood van Christus, is netso deur die Pentekosta-
lisme aanvaar. Naas die Metodisme het die Amerikaanse Baptisme 
egter ook 'n groot bydrae tot die geestelike instelling van die Pen-
tekostalisme gelewer. In die Revival-bewegings waaruit die Pente-
kostalisme gebore is, het Metodiste en Baptiste altyd saamgewerk. 
Dit is ook in ooreenstemming met die algemene spiritualistiese kli-
maat waarin die Pentekostalisme adem, dat dit vir die sakrament 
as heilsmiddel geen pick het nie. Die sakrament word verstaap as / „ i 
Jl mens|jkft daad in antwoord op Gods genade eerder as dat dit as L 

Gixl.'j r)Tifnr| t[jg mfos cesien word. Om dié rede alleen al is die 
kinderdoop binne hierdie kombinasie van faktore onaanvaarbaar. 

Dit is uit alles duidelik hoe radikaal die Pentekostalisme en die 
kerke teenoor mekaar te staan gekom het. Veral kerke van 'n ge-
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rcformcerdc bclydenis kon die Pentekostalisme nie andcrs sien as 
'n sektariesc verskynsel nie. Die pentekostalistiese groepe het op 
hulle beurt in die verwerping deur die kcrke die duidelikste bewys 
daarvan gesien dat hulle op die regte weg was, omdat hulle die kerke 
beskou het as geestelik dood en ontrou aan die Skrif. 

2.4.2 Die nuwe koers van die Charismatiese Beweging 

Gedurende die afgelope dekades het die antagonisme tussen die kerke 
en die Pentekostalisme aanmerklik afgencem en vandag is daar 
sprake van pogings tot onderlinge toenadering. Dit is die resul-
taat van die opkoms van die neo-Pentekostalisme of Charismatie-
se Beweging sedert die sestigerjare. Hierdie beweging word gevorm 
deur lidmate wat die pentekostallistiese ervarings gehad het, maar 
uit oortuiging binne die bestaande kerke bly en die Pinksterbeweging 
sien en propageer as 'n middel vir 'n betekenisvolle verlewendiging 
en reformasie van die bestaande kerke. 

Reeds vóór die deurbraak van die pentekostalistiese ervarings in 
die tradisionele kerke was 'n proses van toenadering op gang. Men-
se soos Henry van Dusen van Princeton en biskop Lesslie Newbigin 
het die Pentekostalisme getipeer as 'n "derde mag" in die Christen-
dom náás Katolisisme en Protestantisme, waarsonder die beeld van 
die Christendom nie kompleet sou wees nie. Daarby het die Pente-
kostalisme self sedert die veertiger jare in 'n proses van "kerk-wor-
ding" betrokke geraak, wat onder andere meegebring het dat Pink-
sterkerke hulle sektariese mentaliteit van te dink dat hulle die enigste 
ware kerk van Christus is, afgeskud het en nie alleen meer verdraag-
saam teenoor ander Christene geword het nie, maar ook ekumeniese 
belangstelling ontwikkel het. In 1943 sluit die grootste Pinksterkerke 
in die V.S.A. reeds aan by die National Association of Evangelicals. 
In 1953 word die Full Gospel Business Men's Fellowship Interna-
tional gestig wat veel geld en aktiwiteit geïnvesteer het in die ver-
breiding van pentekostalistiese idees onder kerklike leiers van alle 
denominasies. In die sestiger jare word 'n Pentecostal World Con-
ference georganiseer waarvan daar groot invloed uitgegaan het, en 
twee Pinksterkerke sluit by die Wêreldraad van Kerke aan. Veral 
moet ook die aktiwiteite van die Suid-Afrikaner David du Plessis 
genoem word. Deur sy onvermoeide ywer het hy geweldig veel by-
gedra tot die toenadering tussen die Pinksterkerke en die Wêreld-
raad van Kerke, sowel as tot die beter betrekkinge tussen die Rooms-
Katolieke Kerk en die Pentekostalisme. Die deurbraak van die pente-
kostalistiese invloed in die tradisionele kerke is in 'n groot mate ook 
deur sy bemiddeling moontlik gemaak. 
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Fn elk gcval vind ons dan scdert die sestiger jare die opkoms van 
wat spoedig bekend geword het as die Charismatiese Beweging. Ge-
woonlik word dit teruggevoer tot gebeurtenisse in die Episkopaalse 
diosees van Los Angeles, maar spoedig versprei dit oor Amerika. 
veral ook onder die jeug, en dan in die besonder ook onder die 
Rooms-Katoliekc jeug. Binne afsienbare tyd slaan dit oral in ander 
lande uit en groei uit tot 'n beweging waaraan lidmate uit alle be-
staande kerke deel het. Dit spreek vanself dat diegene in die tradi-
sionele kerke wat nie alleen die ervaring bekend as die doop met 
die Heilige Gees nie. maar ook baie van die opvattings in verband 
daarmee met die Pentekostalisme deel, uiters simpatiek teenoor die 
Pinksterkerke staan. Deur die feit dat hulle self nou egter ook hoe 
langer hoe meer simpatiek binne hulle eie kerkgemeenskappe bejeën 
word, word dit meegebring dat die kerke oor die algemeen self ook 
'n gunstiger verhouding tot die Pinksterkerke ontwikkel het. Daar-
mee ontstaan die vraag of die verskille waaroor ons gepraat het, 
hulle geldigheid verloor het. 

By die beantwoording van hierdie vraag is dit seker korrek om 
op te merk dat die verdraagsaamheid teenoor die Charismatiese 
Beweging by baie kerke eenvoudig saamhang met hulle gebrek aan 
ems met leerstellige kwessies. In kerke met 'n min of meer liberale 
instelling in teologiese kwessies word die pentekostalistiese opvat-
tings eenvoudig verdra soos baie ander opvattings ook maar verdra 
word. Dit is eintlik net behoudende kerke wat prys stel op leer-
suiwerheid wat nog ernstig met die opvattings van die Charis-
matiese Beweging in diskussie sal tree. Tog is dit nie die hele prentjie 
nie. Ons moet hier ook in berekening bring dat baie aanhangers van 
die Charismatiese Beweging nie presies dieselfde standpunte inneem 
as die tradisionele Pentekostaliste nie, en dat dit uiteraard 'n verskil 
maak aan die wyse waarop hulle bejeën word. 

Om te begin, is die aanhangers van die Charismatiese Beweging, 
anders as die oorspronklike Pentekostaliste, oor die algemeen vry 
van 'n separatistiese en skismatieke gees. Hulle wil in die kerke bly 
en die kerke na vermoë dien. Dit is selfs waar dat hulle bereid is om 
lede te bly van liberale kerke, al is hulle self vanweë hulle geestelike 
crvaringe meestal behoudend in hulle omgang met die Bybel, omdat 
hulle glo dat die probleme van die kerke met liberale opvattings van-
self opgelos sal word as hulle lede maar 'n lewende ontmoeting met 
Christus deur die Gees kan ervaar. Terselfdertyd is dit egter ook 
waar dat daar baie leiersfigure in die Charismatiese Beweging is wat 
juis vanweë hulle teologiese bekwaamheid respek afdwing. Teologie 
was nie bepaald die sterk punt van die Pentekostalisme nie. Pinkster-
groepe was selfs afkerig van teologiese studie (altans aanvanklik) en 
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in die algemeen was daar by hulle 'n nciging tot kulturclc ncgativismc 
en 'n afkeer van die wfireld. Daartcenoor is baie Iciers van die Charis-
matiese Beweging erkende teoloë wat nie afkerig is van wetenskaplike 
metodes van omgang met die Bybel nie en in elk geval ver verwyderd 
is van die biblisisme en fundamentalisme van die oorspronklikc Pen-
tekostaliste. Teenoor die oorbeklemtoning van emosionele ervaring 
in die Pentekostalisme stel hulle dan ook graag die noodsaaklikhcid 
van 'n rasionele teologiese benadering van hulle eie ervaringe. Baie 
van hierdie dinge hang daarmee saam dat, waar die Pentekostalisme 
sy aanhang hoofsaaklik onder die minder gegoede en opgevoede lede 
van die samelewing gevind het, die Charismatiese Beweging sy lede 
uit alle lae van die samelewing trek, dikwels selfs uit die kulturele 
élite. Die Charismatiese Beweging sien dit nie slegs as sy roeping 
om vir die verskillende tradisionele kerke tot 'n seen te wees nie, 
maar hy wil veral ook die Pentekostalisme beïnvloed en teologies 
in gesonder bane lei. Die effek daarvan is reeds nou al sigbaar en 
blyk onder andere uit die beter verhoudinge tussen die kerke en die 
Pentekostalisme, al moet billikheidshalwe onthou word dat die 
Pinksterkerke reeds vóór die opkoms van die Charismatiese Be-
weging van hulle kant bcsig was om aanpassings na die kant van die 
kerke te maak. 

Vir ons doel is dit uiters interessant om daarop te let dat baie 
aanhangers van die Charismatiese Beweging dieselfde teologiese 
besware teen die Pentekostalisme inbring wat ons hoër op as die 
besware van die kerke weergegee het - altans wat bepaalde sake be-
tref. Terwyl hulle met die Pentekostaliste dieselfde Pinksterervaringe 
deel en in hoofsaak ook hulle opvattinge aangaande die noodsaak-
likheid van 'n tweede ervaring en die gawes van die Gees aanvaar, 
probeer baie van hulle om 'n perspekticf daarop te open wat teolo-
gies meer aanvaarbaar is. 

So word daar met name van Rooms-Katolieke kant ingrypende 
kritiek teen die tradisionele pentekostalistiese opvattings na vore 
gebring juis deur diegene wat aan die Charismatiese Beweging ver-
bonde is. Die Rooms-Katolieke Kerk staan oor die algemeen, met 
pouslike goedkeuring en al, baie positief teenoor die Charismatiese 
Beweging. Daar is waarskynlik honderdduisende lede van die 
Rooms-Katolieke Kerk oor die wêreld heen wat in hierdie beweging, 
wat in Rooms-Katolieke kringe meestal die "Charismatiese Vernu-
wing" genoem word, aktief betrokke is. Erkende kerklike leiers, 
soos die Belgiese kardinaal Suenens en die dogmatikus Heribert 
Miihlen (om maar net twee te noem) staan aan die voorpunt van 
hierdie vernuwingsbeweging. Uit die hele manier waarop die Rooms-
Katolieke Kerk hierdie beweging hanteer, is dit duidelik dat dit vir 
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Rome nie gaan om 'n verandering van eie standpunte uit die verlede 
nie, maar om 'n inpassing van die Charismatiese Vernuwing in die 
bestaande strukturc en oortuigings van die kerk. Daar word dan 
ook gesê dat deelname aan die Charismatiese Vernuwing vir Rooms-
Katolieke lidmate beteken dat hulle beter Katolieke word, selfs tot 
in hulle verering van Maria en die hciliges toe. Dit beteken natuur-
lik nie dat die Charismatiese Bcweging niks vir die Rooms-Kato-
Iicke Kerk beteken nie. Intcendecl, dit is 'n egte vernuwingsbewe-
ging binne die kerk wat veral op die vlak van die parogie die ge-
bedslewe en omgang met die Bybel stimuleer, die liturgie verlewen-
dig. die persoonlike binding aan Christus nuwe betekenis gee en 
'n nuwe gees van toewyding en diens, óók oor die kerkgrense heen, 
laat ontstaan. Rome slaag egter daarin om hierdie vernuwingsbewe-
ging kerklik te akkommodeer en te integreer - ook leerstellig, en 
dit beteken dat die opvattings van die Pentekostalisme op bepaalde 
punte weerspreek en algewys moet word, selfs al word die Pinkster-
crvaring met hulle gedeel. 

So beskou die meeste Rooms-Katolieke charismatici die term 
"doop met die Heilige Gees" as onaanvaarbaar, en praat hulle 
Newer van die "dourbreek van die Gees", "release of the Spirit" of 
"vernuwing deur die Gees". Die rede daarvoor is dat hulle nie die 
term "doop" wil losdink van die waterdoop, soos wat dit in die 
leer van die "second blessing" en by die Pentekostalisme gebeur 
nie. Volgens Rome deel die doop die Heilige Gees in sy volheid 
aan die dopeling mee, sodat daar geen sprake van kan wees dat 'n 
gedoopte mens eers tydens 'n tweede ervaring met die Gees gedoop 
moet word nie. Al wat gebeur, is dat die mens bewus word van 
die teenwoordigheid van die Gees wat by sy doop reeds aan hom 
gcgee is, deurdat die Gees ten voile van hom besit neem en hy 
homself ten voile aan die Gees oorgee. Kardinaal Suenens noem 
dit *n "verlewendiging van die genade wat reeds in die sakramente 
nieegedeel is", of ook 'n "uitstorting van die Gees wat nie van buite 
k ° m nie, maar opspring van binne" (A New Pentecost?, 82 e.v.). 
Hierdie standpunt kom daarop neer dat sowel die twee-stadia-op-
vatting van die Pentekostalisme as die ingeboude perfeksionisme 

e n spiritualisme daarvan afgewys word. In die plek van die Armi-
niaanse kader van die Pentekostalisme tree die sakramentalistiese 
dcnke van Rome. Dit maak dieselfde saak (ervaring) totaal anders. 
Geen wonder dat Katolieke ook die leer verwerp dat die spreek in 
tale noodwendig 'n bewys van die vervulling met die Gees sou 
W e e s nie. Hulle ontken nie dat die spreek in tale of ander gawes 
s aam met hierdie ervaring van geestelike vernuwing kan voorkom 
n ie , maar dit val vir hulle heeltemal binne die kader van die re-
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ligieuse ervaring as sodanig en word gecnsins op 'n wetticse wyse 
bcnader nie. 

Daar is ook baie protestantse charismatici wat dergelike besware 
teen die tradisionele pentekostalisticse opvattings inbring. Binne 
die kringe van die Anglikaanse Kerk is daar meermale 'n neiging 
om die ontvangs van die Gees in sy volheid ook aan die waterdoop 
te verbind en dan op 'n soortgelyke wyse as die Katolieke die ver-
nuwingservaring as 'n bewuswording van die inwoning en werking 
van die Gees te verstaan. Ook die leer van die spreek in tale as 
bewys van die vervulling met die Gees word deur die meeste pro-
testantse charismatici gerelativeer. Vir ons doel is dit hier die mees 
lonende om kennis te neem van die beskouinge van enkele Gerc-
formeerdes wat tot die Charismatiese Beweging behoort, omdat 
hulle uiteraard dieselfde belydenis met ons deel. 

As eerste voorbeeld noem ons hier J. Rodman Williams, 'n 
Amerikaanse Presbiteriaan. Wat 'n mens by hom opval - soos 
trouens ook by ander gereformeerde charismatici - is dat die erva-
ring van 'n nuwe dinamiese beweging van die Gees vir hom voorop 
staan, en dat hy probeer om dit teologies in te pas in die gerefor-
meerde leer. Opvallend is dat hy daarby die leer van die "second 
blessing" en die perfeksionisme wat daarmee saamhang, beslis wil 
afwys, sowel as 'n Arminiaanse opvatting van die geloof as voor-
waarde en menslike prestasie waarop die vervulling met die Gees 
as beloning sou volg. Ook die term "doop met die Heilige Gees" 
vind hy ongelukkig, en hy wil liewer praat van die dubbele bewe-
ging van die uitstorting van die Gees van buite en die vervulling 
met die Gees van binne as die twee komplementêre aspekte van die 
ervaring van die vernuwing deur die Gees. Nogtans hou hy daar-
aan vas dat hierdie ervaring méér is as enigiets wat met die terme 
wedergeboorte of heiligmaking aangedui kan word. Daar is 'n wer-
king van die Gees wat méér is as maar net die verlossing. Die Gees 
neem op 'n totaal nuwe wyse van 'n mens besit en stel moontlik-
hede vir hom vry wat tevore ongekend was: 'n nuwe omgang met 
God, die deelhê aan die gawes van die Gees, en veral 'n nuwe seker-
heid van die heil. Hierdie ervaring kán soms saamval met wederge-
boorte en bekering, maar meesal gebeur dit nie. Die redes vir die 
tydsduur tussen verlossing en hierdie nuwe ervaring met die Gees 
is nie altyd duidelik nie. Williams praat oor die vryheid van die 
Gees om dit te gee wanneer Hy wil, maar hy beklemtoon aan die 
kant van die mens ook die noodsaaklikheid van die gewilligheid 
om dit te ontvang, om alles los te laat en om bereid te wees om 
geestelike hulp van andere te ontvang, bv. deur handoplegging. 

'n Interessante aspek van Williams se betoog is dat hy die heil-
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sekerheid sien as ccn van die vernaamste resultate van die Geestes-
ervaring. Daarmee herinner by ons aan die feit dat daar ook in 
die gereformeerde tradisie 'n neiging sigbaar geword het om die 
heilsekerheid nie sonder meer aan die geloof in Christus te ver-
bind nie (want wie weet of sy geloof eg is?), maar om op die mens 
se religieuse ervaring terug te val by die vraag of sy geloof eg is 
(syllogismus practicus of mysticus). Williams self verwys na die 
Westminster Confession wat sê dat 'n mens getrou van die uitwen-
dige middels (Woord, sakramente, gebed) gebruik moet maak in die 
hoop dat God, selfs al duur dit soms lank, aan jou die voile ver-
sekerdheid van jou heil sal skcnk. Self meen hy dat die Geestes-
ervaring hier 'n veel beter antwoord bied as die weg wat die West-
minster Confession wys. In elk geval het ons hier 'n duidelike kon-
takpunt tussen die gereformeerde Ortodoksie en die tipe denke van 
die Pinksterbeweging. 

Dit lê in lyn hiermee dat ook J. A. Schep as gereformeerde aan-
hanger van die Charismatiese Beweging homself beroep op die 
Puritein Thomas Goodwin, een van die afgevaardigdes by die Sinode 
van Westminster. Ook Goodwin het die verseëling met die Heilige 
Gees verstaan as 'n ervaring wat ná die regverdiging deur die geloof 
plaasvind in die lewe van diegene wat ernstig daarna soek, en dit 
hou vir hulle die verkryging van geloofsekerheid en vreugde in, 
maar ook die toerusting tot nuwe diens. Trouens, Goodwin het selfs 
die term "doop met die Heilige Gees" vir hierdie ervaring gebruik. 
Die ooreenkoms tussen Goodwin en die Nederlandse Nadere Re-
formasie se leer oor die verseëling met die Heilige Gees is sonder 
meer duidelik. Dit wil voorkom asof Hartvelt gelyk het wanneer hy 
daarop wys hoe naby die posisie van sommige Gereformeerdes en 
die Spiritualiste in die geskiedenis soms aan mekaar gekom het (IJle 
balans). In die lig hiervan is dit ook nie vreemd dat daar vanuit 
bepaalde "swaar" gereformeerde kringe in Nederland, wat hulle 
binding aan die soort teologie van die Nadere Reformasie nog lewen-
dig ervaar, baie gunstig oor die Charismatiese Beweging geoordeel 
kan word nie (vgl. W. J. Bouw in: Profetie of Fantasie, 88 e.v.). 

Intussen is Schep self nie uit hierdie "swaar" kringe afkomstig 
nie. Hyself en verskillende andere uit Nederland wat met die Charis-
matiese Beweging verbind is, is mense uit die denksfeer van Kuyper 
en Bavinck of van die konfessionele rigting in die Nederlandse 
Hervormde Kerk. Oor die algemeen vind ons by hulle wesenlik die-
selfde kritiek teen die Pentekostalisme wat ons by Williams gehoor 
het, maar ook dieselfde begeerte om vas te hou aan wat hulle die 
realiteit van 'n nuwe ervaring met die Gees noem. Iemand soos ds. 
W. W. Verhoef het veel gedoen om die Charismatiese Beweging in 
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Nederland bekend te stel en aanvaarbaar te maak. Hy dink binne 
groter kaders oor die werk van die Gees en sien die hele kerk as 'n 
charismatiese grootheid, resultaat van die uitstorting van die Gees 
as die eskatologiese Gawe. Dit spreek vanself dat baie van die be-
sware wat 'n mens teen die Pentekostalisme het, opgcvang word 
binne die breër visie van sommige van die gercformcerde charis-
matici in Nederland, omdat hulle ook as charismatici nog gerefor-
meerd wil bly. Dit is egter duidelik dat die verbinding tussen die 
gereformeerde belydenis en die betrokkenheid by die Charismatiese 
Beweging nie altyd glad verloop nie. Dit kan onder andere daaruit 
blyk dat, hoewel die kinderdoop nie deur die "Charismatiese Werk-
gemeenschap Nederland" in twyfel getrek word nie, dit tog ten 
minste gerelativeer word. Ieraand soos dr. K. J. Kraan pleit vir die 
moontlikheid van 'n herhaling van die doop soos wat die nagmaal 
tog ook herhaal word - iets wat blykbaar deur ds. Verhoef geprak-
tiseer word. Dit wil voorkom asof, by alle opregte bedoeling om 
aan die gereformeerde leer getrou te bly, en by alle kritiek teen die 
Pentekostalisme, dit vir diegene wat by die Charismatiese Beweging 
ingeskakel is, moeilik is om aan die suigkrag van die spiritualisme 
van die Pentekostalisme te ontkom. 

Een van die mees interessante pogings van 'n Gereformeerde om 
sy charismatiese ervaring en sy gereformeerde teologie bymekaar 
te bring, is dié van Thomas Smail, 'n Skotse Presbiteriaan. 'n Ken-
merk van sy boek, Reflected Glory (1975), is die skerp kritiek wat 
daarin teen die "second blessing" en die Arminiaanse kader daar-
van gelewer word. Hy betuig op meer as een punt selfs sy instem-
ming met Bruner se kritiek teen die Pentekostalisme. Hy wil die 
soewereiniteit van die genade vashou, sowel as die eenheid van 
Christus en die Gees. Teologies stel hy homself op die basis van die 
opvattings van Karl Barth met sy Christologiese konsentrasie en sy 
visie op die Gees as die lewewekkende, aktiewe mag van Christus 
waardeur Hy in die mensheid uitwerk wat deur die Gees reeds in 
sy eie mensheid tot stand gekom het. Soos die Heilige Gees die 
band van eenheid is tussen die Vader en die Seun, en soos Hy die 
band van eenheid is tussen die Godheid en die mensheid van Chris-
tus, so is Hy ook die band tussen Christus en die gelowiges wat 
hulle lewe omvorm tot gelykvormigheid aan Hom. Op hierdie punt 
verbind Smail die opvattings van Barth en dié van Irving met me-
kaar, wat nie moeilik is nie, omdat Barth net soos Irving geleer het 
dat Christus nie maar net méns geword het nie, maar werklik vléés 
geword het, d.w.s. die sondige mensheid aangeneem het. Dit is die 
Gees wat die sondige mensheid van Jesus reinig en verheerlik, 
verhef en heilig. Presies dit doen die Gees nou egter ook in die 
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menslike natuur van die gelowiges. Net soos Barth kan hy dus 'n 
parallel sien tussen Christus se maagdelike geboorte en ons weder-
geboorte, tussen Christus se doop met die Gees by die Jordaan en 
die Christen se doop met die Gees, en tussen Christus se aardse heer-
likheid en die Christen se transt'ormasie deur die Gees om die heer-
likheid van Christus te weerspieël. 

Die Barthiaanse teologie het ongetwyfeld daartoe bygedra dat 
Smail met soveel klem op die idee van die doop met die Gees as 
n tweede ervaring van die hand wys. Hy noem die uitdrukking 
"dood met die Gees" enersyds net 'n under term vir bekering (wat 
deur hom in 'n omvattende sin verstaan word as die totale subjek-
tiewe toeëiening van die heil), en andersyds verklaar hy dit as 
aanduiding van die voortgaande proses van vernuwing in die lewe 
van die gelowige. Daarmee probeer hy so naby as moontlik kom 
aan Barth se omskrywing van die doop met die Gees in KD.IV/4. 
Vir Barth is die doop met die Heilige Gees immers die totaliteit van 
die verlossing wat sowel die regverdiging as die heiliging en die 
roeping van die mens tot getuienis omvat. Dit is dus iets totaal 
anders as die begrip van die doop met die Gees soos dit in die Cha-
rismatiese Beweging bestaan. 

Tog gaan Smail nie heeltemal met Barth mee nie. Hy wil ruimte 
maak vir die ervaringsaspek van die doop met die Gees in 'n sin 
wat by Barth nie voorkom nie. Daarom verstaan hy die doop met 
die Gees ook as die "oorweldiging" van die gelowige deur die Gees. 
Hy ontken nie dat wat Barth oor die doop met die Gees sê, waar 
is nie, maar hy wil meer as Barth die term "doop met die Gees" 
van toepassing maak op die ervaring van die vrystelling van die 
Gees se mag en liefde in die lewe van die gelowige as die sigbare 
weerkaatsing van die heerlikheid van Christus in die lewe van die 
mens. Só probeer Smail wegkom van die leer van die twee stadia 
v a n die tradisionele Pentekostalisme deur klem te lê op die twee 
aspekte van die één heil in Christus. nl. die inplanting in Christus 
én die ervaring van die effek daarvan. 

Watter kritiek daar ook vanuit die Charismatiese Beweging op 
die pentekostalistiese leerstellings gelewer word, uiteindelik bly dit 
egter ook by hulle by die beklemtoning van 'n besondere ervaring 
van die Gees en die noodsaaklikheid van die manifestasie van die 
gawes van die Gees. Daarop moet ons nog nader ingaan. 
2.4.3. Die diskussie oor die gawes van die Gees 

In die Pentekostalisme is dit gebruiklik om onderskeid te maak 
tussen die "geestelike gawes" (pneumatika) van 1 Kor. 12:1-11 
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en die charismata wat in 1 Kor. 12 : 28 en elders in die briewe van 
Paulus genoem word. Onder die pneumatika val dan net die nege 
gawes wat in drie groepe verdeel kan word as gawes van spraak 
(profesie, tale, uitleg), gawes van besondere dade (gesond making, 
geloof, werking van kragte) en die gawes van kennis (onderskeiding 
van die geeste, kennis en wysheid). Eksegete beskou hierdie onder-
skeiding as willekeurig en onhoudbaar, soos daaruit blyk dat Paulus 
reeds in 1 Kor. 12:14 die begrip charisma invoer om pneumatika 
mee te omskrywe. Die voorliefde van die Pentekostalisme vir die 
meer "besondere" gawes in teenstelling tot die meer "algemene" 
waarvan Paulus op ander plekke praat (waaronder veral ook die 
ampsgawes), is waarskynlik die motief waarom slegs hierdie nege 
gawes uitgesonder word. Oor die algemeen is hierdie enger opvat-
ting van die geestelike gawes deur die Charismatiese Beweging laat 
val en word daar rekening gehou met die wye betekenis waarin 
Paulus die woord charisma gebruik. In die praktyk is dit egter nog-
tans só dat ook in die Charismatiese Beweging die meeste aandag 
aan hierdie buitengewone gawes, en daaronder spesifiek nog weer 
aan die glossolalie, die profesie en die gawe van gesondmaking be-
stee word, met die gawes van uitleg en onderskeiding van die geeste 
as die noodsaaklike aanvullings by die eersgenoemde twee. 

Die groot verskil tussen die Pinksterbeweging (Pentekostalisme 
en Charismatiese Beweging) aan die een kant en die tradisionele 
Protestantse kerke aan die ander kant, raak die vraag na die egtheid 
van die aanspraak dat dié buitengewone gawes vandag nog in die 
Christendom voorkom. Soos ons tevore reeds opgemerk het, is daar 
reeds sedert die tweede eeu geredeneer dat die besondere gawes 
opgehou het om in die kerk voor te kom toe die apostels gesterf 
het en die kerk die kanon van die Heilige Skrif besit het. Dié posi-
sie word ook deur Calvyn ingeneem, hoewel hy homself versig-
tig daaroor uitlaat en die moontlikheid oophou dat God as Hy dit 
nodig vind, nog weer buitengewone kragte en gawes aan die kerk 
kan skenk. Die algemene indruk wat Calvyn egter laat, is dat hy 
die buitengewone gawes beskou het as 'n tydelike toerusting van 
die kerk in die eerste periode van uitbreiding ten einde te dien as 
bevestiging van die waarheid van die gepredikte boodskap, iets wat 
later nie meer nodig was nie. 

'n Mens kan sê dat hierdie opvatting algemeen gangbaar was 
binne gereformeerde kringe. Dit is egter nêrens so in detail uitge-
werk en beredeneer as in die behoudende kerke van puriteinse af-
koms in Amerika nie. Min of meer paradigmaties is hiervoor die 
opstel van B. B. Warfield: The Cessation of the Charismata ge-
publiseer in sy bundel: Counterfeit Miracles (1918). Warfield maak 
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die stelling dat die charismata "were part of the credentials of the 
Apostles as the authoritative agents of God in die founding of the 
Church. Their function thus confined them to distinctively the 
Apostolic Church, and they necessarily passed away with it". Dit 
hang vir Warfield daarmee saam dat die apostels openbaringsor-
gane was. Ook die gawes het volgens hom almal te make met open-
baring wat aan die kerk gegee moes word in die tyd voor die be-
staan van die kanon. Toe die kanon egter eenmaal daar was, was 
daar ook geen plek meer vir die gawes as bronnc van openbaring 
nie. En aangesien daar. gesien die finaliteit van die openbaring in 
Christus en die Bybel as die Woord van God geen plek meer is vir 
nuwe openbaringe nie. kan daar in beginsel geen plek meer wees vir 
die besondere gawes nie. 

Hierdie opvatting van Warfield word in 'n onoorsigtelike groot 
hoeveelheid literatuur in Amerika herhaal en nader uitgewerk. Die 
patroon van rcdenasie wat gevolg word, is volkome logies: (a) Die 
buitengewone gawes word almal met die openbaring in verband 
gebring en geinterpreteer as of media van openbaring (profesie en 
glossolalie, onderskeiding en uitleg), 6f as tekens wat die outentisi-
teit van die openbaring bevestig (gawes van gesondmaking, won-
dere). (b) Omdat glossolalie, wanneer dit uitgelê word, gelyk is aan 
profesie (1 Kor. 14 : 5), en profesie in pregnante sin verstaan word 
as bekendmaking van Gods heilsgeheimenis in Christus soos dit in 
die Skrif opgeteken is, kan daar geen sprake daarvan wees dat i>f 
glossolalie, óf profesie na dife tyd van die apostels in die kerk kon 
voorgekom het nie. (c) Wanneer daar dus vandag deur mense aan-
spraak daarop gemaak word dat hulle een of meer van die gawes 
van die Gees ontvang het, kan dit slegs as selfmisleiding of bedrog 
of miskien selfs as demoniese verskynsels geinterpreteer word, of in 
die gunstigste geval kan 'n mens dit psigologies of sosiologies ver-
klaar. As Skrifbewys vir hierdie standpunt word 2 Kor. 12:12 aan-
gevoer waarin Paulus tekens, wonders en kragtige dade die ken-
tekens van 'n apostel noem. Soms word ook nog 'n beroep gedoen 
°P 1 Kor. 13:8 waar Paulus sê dat "tale sal ophou" as die vol-
maakte gekom het. Daar word dan geredeneer dat hierdie "vol-
maakte" moet slaan op die volmaakte Skrif, op grond waarvan dan 
gesê word dat die Skrif self voorspel het dat glossolalie sou ophou. 
'n Derde argument wat gebruik word, is dat Paulus in 1 Kor. 14:22 
tongetaal 'n teken vir die ongelowiges noem. Gelees binne die ver-
band sou dit beteken dat glossolalie sonder uitleg spesifiek daarop 
bereken was om Israel (maar ook die ongelowige heidene) in hulle 
ongeloof te verhard. In dié sin kon dit egter slegs funksioneer in die 
eerste periode van skeiding tussen kerk en sinagoge, as aanduiding 
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daarvan dat God die Koninkryk weggeneem het van die verharde 
Israel en dit gegee het aan 'n volk wat die vrugte van bekering sou 
dra. In die periode ná die verwoesting van Jerusalem in die jaar 70 
sou hierdie situasie egter drasties verander en tongetaal oorbodig 
geword het. 

Diegene wat by die Pinksterbeweging betrokke is, wek nie die in-
druk dat hierdie Skrifbewyse veel indruk op hulle maak nie. Van 
hulle kant lê hulle nadruk daarop dat die Skrif nêrens sê dat die 
besondere gawes sal ophou nie. Hulle meen dat die historiese argu-
ment dat die besondere gawes na die dood van die apostels nie meer 
in die kerk voorgekom het nie, nie opgaan nie. Enersyds word daar-
op gewys dat daar tog dwarsdeur die geskiedenis sprake was van 
die voorkoms van ten minste sommige van dié gawes. Andersyds 
sê hulle dat die kerk die besondere gawes doelbewus geïgnoreer en 
onderdruk het en diegene vervolg het wat wel in besit van sulke gawes 
was. 'n Mens kan jou egter moeilik losmaak van die indruk dat die 
aanhangers van die Pinksterbeweging nie voldoende aandag skenk 
aan die probleem wat vir hulle eie opvattings geleë is in die afge-
slotenheid van die kanon en die belydenis van die genoegsaamheid 
van die Heilige Skrif nie. Dikwels druk hulle hulself op 'n uiters 
aanvegbare wyse uit deur te sê dat dit die Gees self is wat in die 
glossolalie of in die profesie spreek. In die profesie en in die uitleg 
van tale word dikwels van die "Ek"-vorm gebruik gemaak wat so 
kenmerkend is van die Ou-Testamentiese profesie. Al word die ver-
sekering ook gegee dat dit in die profesie meesal nie gaan om voor-
segginge aangaande die toekoms nie, maar om bemoediging, op-
wekking, aansporing en troos (waarin dit nie noodwendig om 'n 
nuwe openbaring hoef te gaan nie, maar om interpretasie en toe-
passing van die Skrif), is die wyse waarop dit aangebied word en die 
aanspraak wat daarvoor gemaak word 'n aanduiding dat dit ver-
staan word as die direkte spreke van God self tot die gemeente. 

Soms word probeer om die beswaar dat dit in hierdie "open-
baringe" om 'n aanvulling van die kanon gaan, te ondervang. Die 
vraag waarom die argument draai, is of die Nieu-Testamentiese 
profeet gelyk gestel kan word met die Ou-Testamentiese profete wat 
op 'n gesagvolle manier as spreekbuise van God gedien het. Die-
gene wat bestry dat die gawes vandag nog kan voorkom, stel die 
profete van die Nuwe Testament gelyk aan dié van die Ou Testa-
ment. As Skrifbewyse daarvoor word verwys na Ef. 2:20 (die kerk 
gebou op die fondament van die apostels en profete), die profetiese 
karakter van die boek Openbaring (Openb. 1:3; 22:6) en ander 
ooreenkomste met die profesie in die Ou Testament (vgl. Hand. 
11:28; Openb. 21:11 ens.). Dat Paulus sê dat die profesie deur die 
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gcmeentc beoordeel moet word (vgl. 1 Kor. 12:10; 14:29), ag hulle 
nie in stryd met hulle hoë opvatting van die Nieu-Testamentiese 
profesie nie, aangesien hulle meen dat dit ook van die profesieë van 
die Ou Testament gegeld het, gesien die verskynsel van valse pro-
fesie. Wanneer hierdie siening op die Nieu-Testamentiese profesie 
aanvaar word, spreek dit vanself dat die aanspraak dat dit vandag 
nog in die kerk voorkom, sou lei tot die idee van 'n voortgaande 
openbaring wat die unieke karakter van die Skrif in die gedrang 
bring. Daarom is dit nie vreemd dat van die kant van die Pinkster-
beweging 'n interpretasie aan die Nieu-Testamentiese profesie gegee 
word wat dit in 'n ander kategorie plaas as die Ou-Testamentiese 
profesie of selfs die tipe profesie wat ons in die boek Openbaring 
aantref nie. Die bedoeling is om aan twee dinge vas te hou: ener-
syds aan die blywende aanwesigheid van profesie as gawe van die 
Gees in die kerk in die sin van die lewende en aktuele spreke van 
God self, en andersyds aan die verskil tussen die hedendaagse pro-
fesie en die Skrifgeworde profesie. 

Vanuit die Charismatiese Beweging word daar pogings aange-
wend om profesie te interpreteer as 'n element van die daaglikse lei-
ding en spreke van die Gees in die gemeente, sonder dat dit op 'n 
aanvulling van die kanon sou neerkom. Dit gaan dan om 'n open-
baring deur middel van 'n ingewing of 'n visioen waardeur die ont-
vanger in staat gestel word om op 'n wyse wat sy natuurlike ver-
moëns te bowe gaan, 'n situasie te ontleed en die wil van God vir 
die betrokkenes in daardie situasie te verkondig. Dikwels geskied 
hierdie verkondiging in die vorm van die herhaling van Skrifwoorde 
wat op 'n verrassende manier op die situasie van toepassing gemaak 
word. Tog verskil dit van die prediking deur die onmiddellikheid 
daarvan en die aanspraak dat dit 'n woord is wat direk van God 
afkomstig is. Prinsipieel verskil dit nie soveel van die opvatting van 
die Morele Herbewapening wat ook daarop aanspraak maak dat 
die Gees hulle direk lei deur die gedagtes wat by hulle opkom ty-
dens hulle stiltetye nie, al is dit ook meer dramaties van aard. 

Daar word ook teologiese argumente aangevoer om te bewys dat 
dit nie korrek is om die Nieu-Testamentiese profesie eenvoudig ge-
lyk te stel met die Ou-Testamentiese profesie. sonder om te onder-
skei tussen verskillende vorms van profesie in die Nuwe Testament 
nie. In sy dissertasie, The Gift of Prophecy in the New Testament, 
verdedig Wayne Grudem 'n standpunt wat deur andere getipeer is 
as verteenwoordigend van die heersende opvattings in die Charis-
matiese Beweging. Hy is van mening dat daar onderskei moet word 
tussen profete in die Nuwe Testament wat as die teenhangers van 
die Ou-Testamentiese profete gesien kan word, omdat hulle as ge-
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tuies van die opgestane Christus Gods Woord met gesag verkondig, 
én dié soort profete wat in 1 Korinthiërs ter sprake kom, waarvan 
dieselfde nie gesê kan word nie. Van die eerste soort profete is die 
apostels en die skrywer van die boek Openbaring voorbeelde. Hy 
interpreteer Ef. 2:20 dan ook as sou daar staan: "die apostels wat 
ook profete is". In teenstelling tot hierdie soort profete besit die 
profete in 1 Korinthiërs nie goddelike gesag nie. Hulle profesieë 
moet getoets word (1 Kor. 14:29); hulle kan onderbreek word (1 
Kor. 14: 30), en hulle woorde is nie op dieselfde wyse as dié van 
Paulus eenvoudig te tipeer as "die Woord van God" nie (1 Kor. 
14:36-37). Wat sulke profete sê, kan selfs deur Paulus verwerp 
word (Hand. 21:10 e.v.). Die strekking van Grudem se interpre-
tasie van profesie in die Nuwe Testament is dus dat hy die soort 
profesie wat vandag nog voorkom, op 'n ander vlak sien as die 
profesie van die openbaringsorgane in die Ou en die Nuwe Testament, 
hoewel hy meen dat dit van prediking en lering onderskei is deur 
die feit dat dit die resultaat is van openbaring (1 Kor. 14:26), maar 
dan openbaring wat nie die pregnante betekenis het van "geopen-
baarde woorde van God" nie. Die begrip openbaring kan in die 
Nuwe Testament ook gebruik word van 'n "openbarende aktiviteit 
van die Heilige Gees" wat nie noodwendig daarop uitloop dat die 
profeet op 'n gesagvolle wyse die Woord van God spreek nie, meen 
Grudem, en hy verwys daarvoor na Fil. 3:15, Rom. 1:18 en Ef. 
1:17 (a.w., 59-61). Die opvattings van Grudem word in meer as 
een opsig onderskryf deur David Hill in sy werk: New Testament 
Prophecy (1979), wat self geen verband met die Pinksterbeweging 
het nie. Dit word egter met klem weerspreek deur Nieu-Testamentici 
soos Richard B. Gaffin wat meen dat profesie in die Nuwe Testa-
ment deurgaans die betekenis het van outoritatiewe spreke in die 
Naam van God aangaande die geheimenis van die verlossing in 
Christus. 

Dit is opvallend dat die Rooms-Katolieke teoloë oor die alge-
meen minder probleme met die verskynsel van profesie ervaar as 
behoudende Gereformeerdes. Dit hang daarmee saam dat die Skrif 
'n ander posisie in die Rooms-Katolieke denke inneem as by die 
Reformasie, en dat daar binne die verhouding tussen Skrif en tra-
disie soos dit veral sedert die Tweede Vatikaanse Konsilie verstaan 
word, ruimte is vir die konsep van 'n voortgaande openbaring as die 
interpretasie en toepassing van die openbaring in Christus. Soos die 
Christelike profesie en die tradisie voorafgegaan het aan die ont-
staan van die Bybel en daarin opgeneem is, so kan deur die werking 
van die Gees ook ontwikkeling en groei plaasvind in die lewende 
tradisie ná die totstandkoming van die kanon. Daarin kan ook die 
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profesic 'n rol speel. Die Rooms-Katolieke teoloog Hocken is van 
mening dat die klassiekc Pentekostalisme, ondanks sy afkeer van 
die begrip "tradisie", tog nader aan die Katolisisme as aan die 
Protestantisme staan, omdat dit die werklikheid van die Iewende 
profesie aanvaar. Onwillekeurig word 'n mens hier herinner aan 'n 
oortuiging wat sowel deur Luther as Calvyn uitgespreek is, dat die 
Anabaptiste en die Rooms-Katolieke Kerk ten spyte van hulle 
uiterlike verskille in werklikheid verwant is, omdat hulle met be-
trekking tot die verhouding tussen Woord en Gees basies dieselfde 
standpunt inneem. Albei groepe maak Woord en Gees los van me-
kaar en maak aanspraak op die leiding van die Gees buite die 
Woord om. 

Die grootste sorg van die Rooms-Katolieke teoloë is dus nie die 
aanspraak op nuwe openbaring wat in die profesie sou kon voor-
kom nie, maar die noodsaaklikheid van die onderskeiding van die 
geeste. Daaraan bestee ook Heribert Miihlen veel aandag. Die rede 
daarvoor is duidelik. Dit word by voorbaat as uitgeslote beskou dat 
die profesie in stryd sou kon kom met die waarheid soos die kerk 
dit van God ontvang het en in die lewende tradisie van die kerk on-
feilbaar geinterpreteer het. Daarom moet die profesie ook beoordeel 
word, sodat die moontlikheid van dwaling uitgeskakel kan word. 
Dat dwaling in die profesie kan insluip, is vir Miihlen 'n werklik-
heid waarmee rekening gehou moet word. Dit hang vir hom daar-
niee saam dat 'n mens nooit, soos daar in fundamentalistiese kringe 
gedink word, God direk kan ervaar nie. In sulke kringe word die 
profesie sonder meer met die direkte spreke van die Gees gelyk-
gestcl. Dit is egter lank nie die geval nie. 'n Mens ervaar die Gees 
van God altyd deur bemiddeling van sy eie selfervaring, met die ge-
volg dat daar in sy ervaring altyd 'n vermenging van die goddelike 
aanwesigheid met die mens se eie gevoelens en moontlik selfs met 
demoniese invloede plaasvind. Gevolglik kan die Geestesgawes mis-
bruik word en is onderskeiding van die geeste noodsaaklik, sodat 
menslike emosionaliteit en spontaneïteit wat aan die dinamiek van 
die geskapenheid ontspring, nie verwar word met die dinamiek van 
die Gees nie. Hoe positief die verskynsel van profesie dus ook deur 
Katolieke charismatici beoordeel mag word, uiteindelik blyk dit 
tog dat dit by hulle via die gawe van onderskeiding ondergeskik 
gemaak kan word aan die kerklike leergesag en op dié wyse hanteer 
kan word. 

Ook met betrekking tot die spreek in tale maak die Rooms-Kato-
lieke teoloë die indruk dat hulle nie soveel probleme daarmee het 
nie. Die opvatting dat glossolalie wat geinterpreteer word, gelyk sou 
wees aan profesie en dat dit op dieselfde vlak sou lê as bv. die Ou-
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Testamentiese profesie, kom nie by hulle voor nie. Dikwcls lyk dit 
selfs of hulle die fenomeen van spreek in tale wil "ontmitologiseer". 
Soos dit die geval by baie protestant.se charismatici is, word ook 
deur hulle gesê dat tongetaal verstaan moet word as 'n nie-verbale 
vorm van kommunikasie wat primêr vir die persoonlike omgang 
met God in die gebed en lofprysing bedoel is. Dit is 'n pre-diskur-
siewe, voor-begripmatige vorm van selfekspressie wat nie in eerste 
instansie bedoel is om 'n boodskap oor te dra nie, maar 'n bewys is 
van die teenwoordigheid van die Gees wat 'n mens bevry tot 'n vol-
ler verheerliking van God as wat met woorde moontlik is. Die uit-
leg van tale word dikwels ook nie verstaan as 'n letterlike vertaling 
van wat gesê word nie, maar as 'n vertolking van wat as die be-
doeling van die sprekende persoon aangevoel word. Daarom kan dit 
soms ook profesie genoem word, omdat dit 'n selfstandige karakter 
naas die geinterpreteerde tongespraak kan aanneem. Dat glossolalie 
kan beteken dat daar in 'n bestaande taal gepraat word wat vir die 
spreker self onbekend is, word nie deur charismatici ontken nie, 
maar dit is tog nie die reel nie. Meesal is charismatici van oortuiging 
dat dit in Hand. 2 en 1 Kor. 14 om presies dieselfde saak gaan, en 
hulle kies dan vir die interpretasie dat daar in Hand. 2 van 'n hoor-
wonder sprake was: die omstanders het die glossolalie as hulle eie 
taal gehoor, sonder dat dit vir hulle uitgelê moes word. Die moont-
likheid dat glossolalie egter ook 'n spreke in 'n bestaande taal kan 
wees, word altyd oopgehou. 

In die jongste tyd is daar heelwat navorsing in verband met die 
verskynsel van glossolalie gedoen, veral vanuit psigologiese gesigs-
hoek. Uit die studies van mense soos Samarin en Kildahl het die kon-
klusie voortgevloei dat glossolalie as sodanig nie 'n abnormale ver-
skynsel is nie, maar ook nie bonatuurlik nie. Daar is geen bonatuur-
like krag nodig om in tale te spreek nie. AHe mense is toegerus met 
alles wat nodig is om in tale te kan spreek. Psigiese en sosiale fak-
tore beïnvloed die voorkoms daarvan. In wese is glossolalie niks 
anders nie, as strome van lettergrepe, saamgestel uit dié wat aan die 
spreker bekend is, wat op 'n manier saam gevoeg word wat die in-
druk maak van woorde en 'n ritme aanneem wat dit na 'n taal laat 
klink. Mense praat in tale, meen Samarin, omdat hulle onder die 
invloed kom van 'n beweging wat aan hulle die vervulling van hulle 
religieuse behoeftes belowe. Hulle wil graag hartstogtelik in God 
glo en met Horn in 'n vreugdevolle persoonlike gemeenskap verkeer. 
Daarom begeer hulle om in tale te spreek, en uit hierdie begeerte, 
dikwels aangehelp deur emosionele druk, word hulle vermoë om 
in tale te spreek gebore. Dit kan aangeleer word en is as verskynsel 
in sigself nie spesifiek godsdienstig of Christelik nie. 
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Die interessante is dat hierdie interpretasie van glossolalie dik-
wels deur bestryders van die Charismatiese Beweging hanteer word 
as 'n argument waarom daar nie soveel waarde aan die buitenge-
wone verskynsels geheg moet word nie, maar dat dit terselfdertyd 
ook deur voorstanders van dié beweging hanteer word as bewys 
daarvan dat glossolalie nie so verwerplik is as wat sommige dink 
nie. So 'n standpunt kan 'n mens nie verwag by die oorspronklike 
Pentekostaliste nie. vir wie die spreek in tale 'n direkte manifestasie 
van die Gees en dus volkome bonatuurlik was. Binne die Charis-
matiese Beweging word daar egter baie meer nugter na hierdie ver-
skynsel gekyk. Baie aanhangers van die Charismatiese Beweging is 
bereid om die psigologiese verklaring van glossolalie te aanvaar, 
maar dit beteken vir hulle geensins dat glossolalie daardeur gedis-
krediteer word nie. Hulle wys daarop dat alle godsdienstige ervaringe 
en handelinge psigologiese verklarings kan vind, maar dat dit daar-
om nog nie beteken dat hulle waardeloos is nie. Dit gaan per slot 
van rekening oor die vraag hoe sulke ervaringe gebruik word. Hulle 
meen dat die Gees hierdie psigiese fenomeen in dicns kan neem 
om die mens te help tot innerlike bevryding. So word dit vir hulle 
°ok moontlik om te aanvaar dat glossolalie 'n algemene verskynsel 
kan wees wat ook buite die Christendom voorkom, sonder dat dit 
v ' r hulle beteken dat dit om dié rede nie as 'n gawe van die Gees 
beskou kan word nie. Dit is egter duidelik dat daarmee een van die 
groot pretensies van die Pentekostalisme prysgegee is. Die aanspraak 
daarop dat dit in die glossolalie om die direkte spreke van die Gees 
gaan, kry tog 'n gevoelige knak as hierdie beskouing aanvaar word. 
Die kwessie of tongespraak onder hierdie omstandighede as 'n aan-
vulling van die openbaring van God in die Skrif gesien moet word, 
w o r d daardeur ook grondig gerelativeer, 

Dit is dus begryplik dat iemand soos Richard Gaffin die gevolg-
trekking maak dat die debat rondom die glossolalie op 'n ander vlak 
gevoer moet word as wat tot dusver dikwels die geval was. Hy is 
v an oortuiging dat die huidige verskynsel van tongetaal nie gelyk-
gestel kan word met die verskynsel van glossolalie soos dit in die 
Bybel voorkom nie, net soos ook die huidige profesie nie dieselfde 
is as die bybelse profesie nie. Tog hoef nie ontken te word dat nie-
konseptuele en vrye vokalisasie van klanke 'n universale menslike 
vermoë is waarvan dit 'n egte vraag kan wees of dit nie moontlik 

'n plek in die Christen se omgang met God kan hê nie. Op hier-
die vlak, meen hy, kan 'n sinvolle gesprek gevoer word. 

Dit is natuurlik 'n vraag of daar baie aanhangers van die Pinkster-
beweging sal wees wat daarmee genoeë sal neem dat die gesprek 
°P hierdie vlak gevoer word. Dit is immers vir hulle nie genoeg as 
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glossolalie maar net op die psigologiese vlak gunstig beoordeel word 
nie en dit sal beslis ook nie vir hulle genoeg wees as 'n mens soos 
Firet die Heilige Gees nog op een of ander wyse in verband bring 
met die innerlike ontgrensing en bevryding wat in die tongetaal as 
psigiese verskynsel ondervind word nie. Ten diepste gaan dit vir die 
meeste Pentekostaliste en aanhangers van die Charismatiese Bewe-
ging om die oortuiging dat hulle in die glossolalie met 'n bonatuur-
like gawe van die Gees te make het waarby die Gees self op hulle 
tong beslag lê en in 'n sekere sin in en deur hulle spreek. Elke ver-
klaring wat minder as dit sê, moet vir hulle na 'n ongeoorloofde psi-
gologistiese reduksie van die wonder van die Heilige Gees klink. 
2.4.4. Riglyne 
Wanneer ons tot 'n beoordeling van die Pinksterbeweging kom, moet 
ons onsself deur die volgende riglyne laat lei: 

/ (i) Dit is moeilik om te ontken dat hierdie beweging in meer as 
een opsig 'n uitdaging aan die kerk rig wat nie verontagsaam mag 
word nie. Die entoesiasme, aansteeklike vreugde en die atmosfeer 
van warmte en liefde, lofprysing en aanbidding wat die byeenkomste 
van die Charismatiese Beweging kenmerk, is dinge wat die kerk 
eintlik deurgaans behoort te kenmerk. Talle mense word deur bemid-
deling van die Pinksterbeweging vir die eerste keer bevry tot die er-
varing van die liefde van God en die liefde tot God, tot die vreugde 
van die lofsang en oorwinning oor sonde. Op baie plekke in die wê-
reld beteken die invloed van die Charismatiese Beweging *n ver-
nuwing van die geestelike lewe van die kerke wat deur verstarring 
of vrysinnigheid of wêreldgelykvormigheid feitlik betekenisloos 
geword het. Daarom het 'n mens weinig behoefte daaraan om 
harde woorde van kritiek in verband met hierdie beweging ijit te 
spreek 

Tog is dit noodsaaklik om die juiste perspektief op hierdie be-
weging en die tipe teologiese denke wat dit verteenwoordig, te be-
hou. Vir die besef van vele binne die Pinksterbeweging gaan dit in 
hierdie beweging so klaarblyklik om 'n direkte werking van die 
Heilige Gees, dat dit vir hulle moeilik is om te glo dat die tipe 
geestelike belewing en vroomheid wat die beweging stempel, maar 
net één moontlikheid onder andere is. Dit val vir hulle eenvoudig 
saam met wat die Christendom na sy wese is en behoort te wees. 
Daarom is dit noodsaaklik om die aandae daarop te vestig dat die 
Pinksterbeweging nie sonder meer vereenselwig mag word met die 
enigste legitieme vorm van bybelse Christendom nie. Dit is 'n be-
paalde tipe van godsdienstige belewing naas andere, en dit het sy 
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sterk punte maar ook sy swakhcdc net soos enige van die ander. 
Sonder om te ontken dat die Heilige Gees hierdie beweging gebruik 
en dat dit op baie plekke tot groot seen is vir kerk en wêreld beide, 
behoort 'n mens in alle nugterheid ook op te merk dat die groot 
sukses van die Pinksterbeweging in ons tyd nie sonder verband is 
met bepaalde kulturele faktore nie. Hartvelt het daarop gewys dat 
die Westerse kultuur op die oomblik as reaksie teen die eensydige 
rasionaJistiese instelling sedert die Aufklárung deur 'n ervarings-
drif gedomineer word, ook wat die religieuse lewe betref. Die Pink-
sterbeweging voorsien in die diep-gevoelde behoefte aan 'n ervaring 
wat 'n mens bokant jouself uitlig. Daardeur word die Pinksterbe-
weging nie gediskrediteer nie - God werk ook deur die kulturele 
situasies heen - maar tog wel deeglik gerelativeer. 'n Mens hoef 
die swakhede van hierdie beweging nie. Veral as 'n mens die lig van 
die Woord daarop laat val, verrig jy maar net die liefdesdiens wat 
Christene aan mekaar verskuldig is. 

(ii) Die vernaamste kenmerk van die Pinksterbewegin& is dat dit 
'n bepaalde ervarinn as van beslissende betekenis vir die Christen-
dom beskou. Omdat hierdie ervaring 'n deurslaggéwende rol by die 
ontstaan van die Pinksterbeweging gespeel het en dit nog steeds 
speel, is dit onvermydelik dat dit nie alleen as 'n hermeneutiese 
sleutel by die omeang met die Skrif gaan funksioneer nie, maar ook 
lei tot die opvatting Hat iemand wat dié ervaring nie op dieselfde 
wys_e gehad het nie, nie werklik daaroor kan saampraat nie. Die 
resultaat hiervan is dat 'n sinvolle teologiese gesprek met die Pink-
sterbeweging uiters moeilik word. Met die Pentekostaliste was so 
'n gesprek feitlik onmoontlik. Met die teologies-geskoolde aanhangers 
van die Charismatiese Beweging vlot dit beter. Maar die gnostiese 
verdeling tussen die "ingewydes" en die "oningewydes" bly tog maar 
altyd naby die oppervlak van die bewussyn van die lede van die 
Charismatiese Beweging, met die gevolg dat hulle die vlak van die 
gesprek graag sal wil verskuif vanaf die teologiese na die spirituele: 
die nie-charismatiese gespreksgenoot behoort hom te bekeer en af 
te laat van sy teologiese redenasies, wat as weinig meer as 'n verde-
digingsmeganisme beskou kan word. 

Omdat hierdie ervaring so 'n dominerende rol speel in die Pink-
sterbeweging, is dit ook nie vreemd dat dit as sáák onveranderd 
My, ondanks die verskuiwing in die teologiese verantwoording wat 
daarvoor gegee word nie. Die teoloë wat tot die Charismatiese Be-
weging behoort, doen alles in hulle vermoë om anders en beter oor 
hierdie ervaring te spreek as wat die geval in die Pentekostalisme 
was. Hoe hulle egter ook daaroor spreek, en hoe ver hulle tegemoet 
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probeer kom aan die Rooms-Katolieke of die gereformeerde leer 
waarbinne hulle dit probeer inpas, £én ding is duidelik, en dit is dat 
hulle daaraan blv vashou dat 'n ervaring wat bokant die verlossing 
(fcur die gelnnf uitgaan, vir die Christen noodsaaklik is. DiVmces 
sentrale punt waaroor dig verskil gaan. is die vraag na die verhou-
ding tussen geloof en ervaring. Vir die Reformasie was dit duidelik 
dat 'n mens deur die geloof Christus en al sy weldade deelagtig word, 
en die Reformasie was van oortuiging dat hy daarin die Skrif reg 
verstaan het. Die Pinksterbeweging ontken nie die noodsaaklik-
heid van die geloof nie, maar meen tog dat die geloof eintlik eers 
betekenis kry as dit bevestiging vind in 'n ervaring waarin die 
mens die volheid van die heil deur die Heilige Gees deelagtig word. 
In 'n sekere sin tree die ervaring in die plek van die geloof en dra 
dit die gcwig wat die geloof in die belvdenis van die Reformasie 
dra. 

Wat die gesprek op hierdie punt moeilik maak, is dat die Refor-
masie natuurlik nie die betekenis van ervaring ontken nie. In die 
gereformeerde belydenisskrifte kom talle uitdrukkings voor wat ook 
betrekking het op ervaring. pie ware geloof sal altvd ervaringe mee-
bring. Dit is egter baie belangrik dat die ervaring nooit die plek van 
die geloof moet inneem. asof die beslissing in die ervaring val en 
qie in die geloof nie. Dit is ook belangrik dat die geloof self nie in 
psigologiese en ervaringsterme vertaal moet word nie. Die verskil 
tussen die kerk en die Charismatiese Beweging lê nie in die vraag 
of daar ruimte is vir religieuse ervaring nie, maar in die vraag na 
die betekenis wat daaraan toegeskrvf word. In die lig van alles wat 
ons tot dusver in hierdie studie geskryf het, is dit duidelik dat die 
Pinksterbeweging se waardering van die ervaring aansluit by die 
geskiedenis van subjektivering van die spreke oor die heil soos dit 
tussen die sewentiende en die negentiende eeu ontwikkel het. Dit is 
selfs die kulminasiepunt van die geskiedenis van subjektivisme en 
die hipertrofie van die persoonlike religieuse ervaring wat uit die 
Middeleeuse mistiek kom, en oor die Anabaptisme, die Piëtisme en 
die Metodisme loop, pi t is dus nie so dat die Pinksterbeweging met 
iets na vorg kom waarvan die teologie nog nooit gehoor het nie. Dit 
ig net in 'n ander vorm 'n uitdrukking van 'n tipe van godsdienstige 
frelewing wat die kerk deur die eeue hegelei Dit het pragtige kante. 
jjiaar dit het ook swakhede en gevare wat nie misgekyk kan word 
nie. 

fiift Die grondprobleem van alle subiektivisme is dat dit die aan-
^ d a g wegtrek van die Woord van God en dit vestig op die mens se 

subjektiewe ervaringe. Ook in die tipe vroomheid wat ons in die 
Pinksterbeweging ontmoet, gaan dit om die begeerte na ftrektheid in 
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die verhouding tot God en word vcrlang na die oomblik van "eksta-
se" wanneer die mens die eenwording met God beleef en "Bolcant 
homself uitgelig word. Dit is oer-mntiewe van die mistiek en die 
spirituali.smejtan_alle tye. Hir nfig egter altvd daartoe om die Woord 
van God agter to laflt, flP ietft uitwendigs. sodat deurgestoot kan 
word na die voller, dieper lewe wat in die ervaring gesmaak word. 
Uitejnddik caan dit nie soseer iikvi om die ivloof wat aan die he-
lottes van di f t WnorH h a n r nif m a a r nm n W w e n . s waiTirïïíe' 
mens moet bevestie dat sv verhouding tot God reg is^Woord en 
Gees word geskei, en na die mate waarindit gebeur, word Christus 
en die Gees geskei en is Christus slegs die toegang tot die eintlikc 
lewe in die Gees. In die Skrif is dit egter andersom: die Gees is die 
Gees van Christus wat die mens nooit bokant Christus uitlei nie, 
maar voortdurend na Christus en die volheid in Horn toelei (Joh. 
16 :14). As Gees van Christus is die Gees ook die Gees van die 
Woord. Daar mag 'n goeie sin wees waarin 'n mens, soos Van Ruler, 
kan praat van die "relatiewe selfstandigheid" van die Heilige Gees 
teenoor Christus, as jy daarmee na vore wil bring dat die Gees 'n eie 
pcrsonele synswyse van God is en dus nie met Christus ge'indentifi-
seer mag word nie. Dit is egter uiters belangrik hoe 'n mens oor 
dié relatiewe selfstandigheid van die Gees dink en praat. Op een of 
ander manier maak alle spiritualisme en mistiek die Gees selfstandig 
teenoor Christus op sodanige manier, dat van 'n afsonderlike ver-
houding tot die Gees gepraat kan word. Ook die Pinksterbeweging 
n eig in hierdie rigting. Dit is waar dat die Pinksterbeweging deur-
gaans leer dat dit Jesus is wat met die Gees doop, sodat daar inder-
daad 'n verband tussen Christus en die Gees gelê word, 'n Teoloog 
soos Smail werk selfs die band tussen Christus en die Gees uit op 
'n Barthiaanse manier. Dit is dus seker nie die bedoeling om 'n skei-
ding tussen Christus en die Gees aan te bring nie. Tog is die ten-
dens van die Pinksterbeweging om van Christus af na die Gees te 
beweeg en die kruis in 'n sekere sin agter te laat as 'n noodsaaklike 
voorstadium en middel wat ons na die Gees bring, maar dan ook sy 
rol vervul het. Dia "era van die Gees" (titel van die werk van J. 
Rodman Williams) vervang dan die era van die Seun. A1 die pro-
bleme rondom die vraag of die gawes van die Gees aanvullende 
openbaring bring bo en behalwe wat in Christus gegee is. hang ten 
diepste saam met hierdie benadering van die verhouding tussen 
Christus en die Gees. 

(iv) Dat ons ontleding op hierdie punt korrek is, blyk uit die 
tqumfalisme en perfeksionisme van die Pfofotert>g\yegio& Dat die 
Pinksterbeweging die spanning van die simul just us et peccator nie 
kaH-Uilheii nie, maar hunker na 'n situasie van volkome heiliging 
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waarin die sonde agter die rug is, is nie sonder direkte verband met 
die wyse waarop ook Christus agtergelaat word in die voortgang na 
die Gees nie. Ook Golgota word agtergelaat. Dat God Homself in 
die gekruisigde Middelaar openbaar, word nie ontken nie. maar as 
'n stap in Gods openbaring gesien waarby 'n mens deur die op-
standing en die uitstorting van die Gees verbykom. Dat die opstan-
ding die opstanding van die Gekruisigde is, en dat die Gees wat uit-
gestort word, die Gees van die Gekruisigde is, word nie meer ver-
staan nie. Pat. God Homself. soos Luther dit uitgedruk het. sub 
contrario. onder die teendeel openbaar. word nie meer in die visie 
op die heiligmaking opgeneem nie. Konkreet beteken dit dat heilig-
making nie verstaan kan word as die opneem van die kruis, as die 
afsterwe van die ou mens, as dieper-wordende skuldbesef, as groei-
ende ootmoed nie, maar slegs nog as vervulling, vreugde, blydskap, 
geestelike gesondheid. Die paradoksaliteit van die Christelike hei-
ligmaking waar vreugde en droefheid albei saam voorkom, pas nie 
in by hierdie model van pgjMsionistiese dcnkiuug, 

Van Europese kant word dikwels daaroor gekla dat die Pinkster-
beweging soos dit in die Engelssprekende lande voorkom, en veral in 
Amerika, geneig is om van die Christendom 'n soort sukses-gods-
diens te maak. God is daar om Jsiisoplossings vir ons probleme te 
bied, en meesal vir ons allerindividueelste probleme, sodat daar ook 
al van 'n "trivialisering" van God deur die Pinksterbeweging ge-
praat is. Ook kry 'n mens soms die indruk van 'n oppervlakkige op-
vatting van wat sonde is en 'n gebrek aan insig in hoe diep die kwaad 
werklik in al wat menslik is, aanwesig is. Dit alles is maar net 'n 
openbaring van die neiging tot perfeksionisme wat die Pinksterbe-
weging van huis uit as deel van sy geestelike erfenis meegekry het. 
Reeds in die Metodisme en die Heiligheidsbewegings het dit gegaan 
om 'n tweede ervaring waardeur die gelowige uit Rom. 7 wegkom 
na die oorwinningslewe van Rom. 8, uit die lewe van stryd en ver-
oordeling na 'n lewe van vryheid in die Gees. 

Nou is dit natuurlik 'n vraag of die Reformasie voldoende aan-
dag gegee het aan die oorwinning wat Christus vir die gelowige 
verkry het. Paul Althaus het reeds in 1938 'n vergelykende studie 
geskryf oor die leer van Luther en Paulus oor die mens, waarin hy 
betoog het dat die gelowige by Paulus, anders as wat die geval by 
Luther is, reeds in hierdie lewe die volkomenheid kan bereik (Paulus 
und Luther iiber den Menschen). Luther (maar ook Calvyn) sou vol-
gens Althaus 'n pessimistiese kyk op die mens gehad het, wat veral 
uitkom in hulle eksegese van Rom. 7 en 8. Deur te sê dat die worste-
lende mens waarvan Rom. 7 praat, Paulus self of die gelowige is, 
kon die Reformatore daarin slaag om 'n bewys te vind vir die leer 
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van die verloste as simul justus et peccator, maar het hulle 'n dog-
matiese eksegese gelewer wat daarvan uitgaan dat die mens buite 
Christus nie óók die stryd tussen goed en kwaad ken nie. Daarmee 
het hulle die weg versper vir die erkenning van die mag van die 
Heilige Gees wat die verloste as 'n oorwinnaar in die stryd met die 
sonde na vore kan laat tree. Althaus en vele andere saam met honi 
- waaronder in die jongste tyd ook 'n gereformeerde eksegeet van 
die formaat van Ridderbos - sien gevolglik in Rom. 7 die stryd ge-
teken van die mens onder die wet soos dit uit die gesigspunt van die 
gelowige verstaan word. Dié stryd is egter iets wat die gelowige in 
beginsel agter die rug het, want hy is, soos Rom. 8 :2 sê, vrygemaak 
van die wet van die sonde en die dood (vgl. Ridderbos: Romeinen 
ad loc. en Paulus, 292 e.v.). Berkhof meen dat die vrye kerke en 
sektes met hulle aansluiting by die Anabaptiste baie meer erns ge-
maak het met die duidelike taal van Paulus oor die volmaaktheid 
en die oorwinning oor die sonde as die gevestigde kerke (Chr. Ge-
loof, 494). Ons weet ook dat Barth Calvyn daaroor gekritiseer het 
dat hy in sy leer van die heiligmaking 'n alte swaar aksent op die 
mortificatio (doding van die ou self) laat val het, en te min gemaak 
het van die nuwe lewe van oorwinning, die vivificatio (KD. IV/2, 
649). 

Dit mag waar die Reformasie die oorwinning oor die 
sonde nie penoegsnflm beklemtnon het nie. Daaroor kan geredeneer 
word. Dit mag ook wees dat die tradisionele eksegese van Rom. 7 
op goeie gronde met dié van iemand soos Ridderbos vervang moet 
word. Die vraag blv dan egter nog staan of dit moet lei na perfek-
sionisme. Bv Ridderbos pebeur dit nie. Ondanks sy eksegese van 
Rom. 7 wys hy daarop dat die geestelike stryd in die gelowige voort-
duur. Althaus e.a. se interpretasie van Paulus as sou dit volgens hom 
moontlik wees om in hierdie lewe die volmaaktheid te bereik, word 
in elk geval nie deur Ridderbos gedeel nie, omdat Paulus op ander 
plekke te duidelik spreek oor die blywende stryd van die vlees teen 
die Gees (vgl. Gal. 5:17). Ook Romeine 8 is nie één jubelkreet nie, 
maar weet van die sugte van die gelowiges wat die Gees as onder-
pand van hulle verlossing ontvang het (vs. 23-24) en sê dat die 
Christen se verlossing 'n verlossing "in hoop" is en dus nog nie 
gesien kan word nie. Dit is iets prinsipieel anders as perfeksionisme. 
PieNuwe Testament laat ons die lewe van die gelowige sien as op 
'jLeïënaardipe wvse b e t r " ^ in die spanning tussen die "alreeds" 
cn die "nng-njp" ypn Hie verlossing. Tereg merk Berkouwer op dat 
'n mens natuurlik die belydenis dat die gelowige simul justus et 
Peccator is kan misbruik en daaragter kan skuil om jou aan jou eie 
verantwoordelikheid om teen die sonde te stry, te kan onttrek (De 
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Kerk II, 175). Dit is egter nie die bedoeling daarvan nie. Die be-
doeling daarvan is om teenoor die perfeksionisme in sy dikwels 
oppervlakkige karakter vol te hou dat die volmaaktheid waarvan 
die Skrif praat, in eerste instansie in Christus geleë is, dat dit 'n 
eskatologiese karakter dra, en dat dit, wat die lewe van die gelowige 
betref, 'n dringende appêl aan sy adres is, nie 'n toesegging dat dit 
in hierdie lewe reeds moontlik is nie (vgl. 1 Thess. 5:23). 

Nie dit is ons beswaar teen die Pinksterbeweging, dat dit aandring 
op 'n lewe van oorwinning in die krag van die Gees nie, maar ons 
beswaar is dat hulle wat in die Skrif 'n bevel en oproep is, as 'n 
feitlike toestand beskou waarin die gelowige deur 'n eenmalige 
Geesteservaring geplaas kan word. Daardeur haal hulle die Christe-
like lewe uit die spanning van die geloof en uit die eskatologiese 
verbande uit waarin dit juis in Rom. 8 gestel is. 

(v) Wat die gawes van die Gees betref, is ons van mening dat die 
Pinksterbeweging op 'n eensvdige wyse die buitengewone gawes 
aksentueer. en dat hulle daardeur hulle spiritualistiese instelling ver-
taai. Dit is ook duidelik dat die Pinksterbeweging nie aan homself 
voldoende rekenskap gegee het van die eenmaligheid en buitenge-
wone karakter van die ontstaanstyd van die Christelike kerk en die 
tekens en wonders wat daarmee saamgehang het nie. Die oorvloed 
van tekens en wonders uit dié eerste periode het 'n sterk "heen-
wysende" karakter gedra, nl. na die feit dat die eskatologiese heilstyd 
aangebreek het en dat die komende vernuwing van alle dinge voor 
die deur staan. Dit was seker nie die bedoeling dat al die opvallende 
dinge wat in die wordingstyd van die kerk voorgekom het, tot die 
normale lewe van die kerk van alle eeue sou behoort nie. Reeds die 
Apostoliese Briewe toon 'n baie meer "gewone" beeld van die kerk-
like lewe as die boek Handelinge. 'n Kopiëring van die Vroeë Kerk 
kan dus nie die bedoeling wees nie. As ons ook let op die wyse waar-
op Paulus self in 1 Kor. 12-14 'n matigende woord spreeic oor die 
voorkoms van buitengewone dinge soos die spreek in tale, dan is 
dit duidelik dat 'n entoesiastiese interpretasie van die Christelike 
geloof net nie moontlik is nie. Brockhaus het met baie deugdelike 
argumente betoog dat Paulus in hierdie hoofstukke die "geestelike 
mense" (pneumatikoi) met hulle verheffing van die glossolalie tot 
die hoogste gawe aan 'n beter perspektief wil help, en dat hy in dié 
proses die glossolalie grondig relativeer, onder andere ook deur dit 
tuis te bring onder die algemene begrip van charismata, wat by 
Paulus 'n baie wye betekenis het. In elk geval is dit vir Paulus duide-
lik dat alle Christene genadegawes het en dat hulle almal pneumati-
koi is, nie net dié wat glossolalie beoefen nie. Die kriterium of 
iemand 'n geestelike mens is, is of hy Jesus as die Here bely, nie of 
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hy allcrlei ander buitengewone dinge doen nie (Brockhaus: Charisma 
undAmt, 142 e.v.). 

Wannecr ons dit alles sê, bly die vraag nog steeds of ons daarom 
ook akkoord kan gaan met die redenasie van die kant van Amcri-
kaanse Presbiteriane teen die voorkoms van die buitengewone gawes 
ná die tyd van die apostels. Dit lyk vir ons nie moontlik nie. Natuur-
lik moet ons die genoegsaamheid van die Skrif en die finaliteit van 
die openbaring van God in Christus aanvaar. Aan die Skrif kan 
niks toegevoeg word nie. Ons hoef geen "nuwe" openbaringe te 
verwag nie. Ons het ook geen ander, direkte manier om God of sy 
wil vir ons lewe te leer ken buite die geskrewe Woord om wat God 
aan die kerk gegee het nie. Dit is egter te betwyfel of ons daaruit 
kan aflei dat die buitengewone gawes dus nie meer ná die totstand-
koming van die kanon kon voorgekom het nie. Dié afleiding berus 
op die veronderstelling dat die buitengewone gawes almal in diens 
gestaan het van die openbaring soos dit sy neerslag gevind het in die 
Skrif, sodat voorkoms daarvan ná die tyd van die apostcls sou neer-
kom op 'n kwantitatiewe aanvulling by die openbaring. Dit is egter 
klaarblyklik 'n té eenvoudige en 'n té meganiese voorstelling van 
sake. 

Die gawes van die Gees is tog volgens die Skrif nie net aan die 
apostels gegee nie, ook nie net aan hulle helpers nie, maar aan die 
hele gemeente as liggaam van Christus (1 Kor. 12; Rom. 12; Ef. 4). 
Ons het geen rede om te aanvaar dat die kerk net in die tyd voor 
die totstandkoming van die kanon behoefte gehad het aan die gawes, 
terwyl die verdere eeue daarsonder moet klaamkom nie. Die beeld 
wat die Nuwe Testament van die kerk teken. is dat die kerk as 
sodanig 'n charismatiese grootheid is. Om dus die wonders en tekens 
net te beperk tot die apostoliese tyd as die "tekens van die apostels" 
(2 Kor. 12:12), is 'n alte groot beperking daarvan. Die tekens het 
heengewys na die aanbrekende heilstyd, en dit is nie te sê dat dit 
nooit meer in die geskiedenis van die kerk kon voorgekom het of 
nog weer kan voorkom nie. Die beroep wat op 1 Kor. 13:8 gedoen 
word om te sê dat spesifiek tale sou ophou as die volmaakte gekom 
het, en die "volmaakte" dan van die Skrif te verstaan, hou nie daar-
niee rekening dat hierdie uitspraak slaan op die hele situasie van 
die kerk voor die parousie nie. Van die Heilige Skrif is in hierdie 
verband geen sprake nie. Net so is dit ook 'n gekunstelde konstruksie 
°m te meen dat die glossolalie 'n teken vir die ongelowige Jode 
alleen was en dus na 70 opgehou het om voor te kom. Buitendien 
lyk dit vir ons ongeoorloof om die funksie van alle gawes te herlei 
tot die doel van die mededeling van "nuwe openbaring". As dit só 
was, is dit onbegryplik waarom Paulus tongespraak as die minste 
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van alle gawes kon waardeer, en so non-chalant met die profesie kon 
omgaan as wat hy klaarblyklik gedoen het (1 Kor. 14:26 e.v.). 
Klaarblyklik is die profesie waaroor dit in Korinthe gaan, nie vir 
horn gelyk aan dié van die Ou-Testamentiese profete nie, en hy 
moedig die hele gemeente aan om te profeteer. 

Dit is waarskynlik beter om daarvan uit te gaan dat dit nie prinsi-
pieel onmoontlik is dat al die "buitengewone" gawes wat in die eerste 
gemeentes voorgekom het, nog weer kan voorkom indien dit die Gees 
sou behaag nie, en dat dit nie as 'n bedreiging van die afgeslotenheid 
van die kanon gesien moet word as dit weer sou gebeur nie. Pro-
fesie kan blykbaar ook 'n breër betekenis hê as wat dit in die Ou 
Testament en bv. in Ef. 2:20 of in die boek Openbaring het. So het 
ons gereformeerde vaders dit in elk geval opgeneem toe hulle in die 
oudste kerkordes reelings probeer tref het vir die beoefening van 
profesie in die gemeentes. Ook Kuyper praat van profesie in 'n breër 
en 'n engere sin (Het Werk van den Heiligen Geest, 215). Ook Calvyn 
was van mening dat die rede waarom die kerk in later tye nie in 
al die gawes van die eerste periode deel nie, onder meer kan saam-
hang met die ondankbaarheid van die kerk - 'n opvatting wat tog 
onhoudbaar sou wees as hy sou meen dat die voorkoms van die 
gawes onafskeidelik aan die totstandkoming van nuwe openbaring 
verbonde sou wees (vgl. sy kommentaar op Mk. 16:7). 

As ons dit alles in oorweging neem, meen ons dat dit nie nodig is 
om die prinsipiële moontlikheid van die voorkoms van sommige 
van die buitengewone gawes te bestry nie, maar dat dit wél nood-
saaklik is om deeglik te onderskei of wat vandag as die voorkoms 
van dié gawes beskou word, werklik aan die toets van die Nuwe 
Testament beantwoord. Verder moet dit ook oorweeg word dat elke 
tyd van die Heilige Gees die gawes ontvang in die vorm waarin dit 
vir daardie tyd nodig is. Ons is dus van mening dat die Pinkster-
beweging se pretensie van die voorkoms nie soseer bestry hoef te 
word deur argumente aan te voer om te bewys dat so iets as die be-
sondere gawes beslis nie meer kan voorkom nie, maar dat dit juister 
is om die gawes binne die regte perspektief te plaas. Die oordrewe 
klem van die Pinksterbeweging op net sekere gawes en die moontlik-
heid dat sielkundige en kulturele faktore kan lei tot 'n hiper-behept-
heid met bepaalde gawes en gevolglik ook tot die simulering daar-
van, is vir ons besef 'n baie meer saaklike benadering van die aange-
leentheid. 

In hierdie verband is dit ook interessant dat Nederlandse teoloë 
soos Berkouwer, Overduin, Versteeg, Veenhof, Runia e.a. veel min-
der krampagtig in hulle benadering van die kwessie is as sommige 
Amerikaanse en Engelse teoloë. Klaarblyklik sien ook hulle dit nie 
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so dat die voorkoms van bepaalde buitengewone gawes in die 
gemeente noodwendig sou moet lei tot 'n aantasting van die ge-
slotenheid van die kanon nie. Dat spesifiek die gawe van profesie nie 
van die kerk weggenecm is nie, maar in die tyd sedert die apostels 
in ander vorme in die kerk voorkom, is reeds in 1916 betoog en 
pragtig uitgewerk deur die Skotse teoloog H. J. Wotherspoon (The 
Ministry in the Church in relation to prophecy and spiritual gifts). 
Volgens hom gaan dit in die profesie om 'n waarneming van God in 
Christus en van die waarheid soos dit in Christus is, wat eenvoudig 
daartoe dryf om getuienis te lewer van wat verstaan is. Dáárvan was 
die kerk nog nooit verstoke nie. 

Die strydpunt met die Pinksterbeweging is dus nie of die kerk 'n 
charismatiese grootheid is of nie, maar dit gaan om die wyse waarop 
die charismata verstaan en beoefen word. En dan is dit nodig om 
die Pinksterbeweging te maan tot nugterheid, want alte maklik kan 
'n sug na die bonatuurlike lei tot 'n vorm van entoesiasme, lig-
gelowigheid en selfs bygelowighcid wat uiteindelik min met die 
Christelike volwassenheid en vryheid in Christus te make het. Dit 
kan so maklik gebeur dat dinge aan die Gees van God toegeskryf 
word wat nog maar net die resultaat van 'n mens se eie emosies en 
selfervaring is (vgl. die waarskuwings van Miihlen). En die resultaat 
daarvan kan verwarring en 'n terugval in 'n on-bybelse vorm van 
entoesiasme wees. 
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2.5. Die Reikwydte van die werk van die Gees 

2.5.1. Die kosmiese werk van die Heilige Gees 

Daar was altyd in die teologie 'n besef van die kosmiese werking 
van die Heilige Gees. Dit lê al opgesluit in die trinitariese denke 
van die Ou Kerk (en veral van die Kappadosiërs) wat tot die stelling 
gelei het dat die Vader alles doen deur die Seun en in die Gees. 
Sodoende word die Gees betrek by alles wat die Skrif ons leer oor die 
skepping, die onderhouding en die regering van die Vader, maar ook 
by die totale verlossingswerk van die Seun. Augustinus het dieselfde 
tot uitdrukking gebring met sy stelling: Opera Dei ad extra sunt 
indivisa: die werke van God na buite is onverdeeld, d.w.s. al 
drie die goddelike Persone het gemeenskaplik daaraan deel. Dit 
was veral Calvyn wat 'n diepe insig in hierdie omvattende aard van 
die werk van die Gees gehad het, en in navolging van hom het Kuyper 
in sy leer van die Heilige Gees ook veel aandag daaraan bestee. 

Tog is dit waar dat daar in die geskiedenis weinig eksplisiete 
aandag gegee is aan die breedheid en omvattendheid van die werk 
van die Gees. In die Rooms-Katolieke tradisie is die werk van die 
Gees hoofsaaklik gesien in verband met die geïnstitueerde kerk met 
sy ampte en sakramente, en in die Protestantse tradisie is die werk 
van die Gees hoofsaaklik beperk tot die terrein van die heilstoe-
eiening. Daardeur het die neiging veral by die Protestantisme ont-
staan om die werk van die Gees heilsindividualisties te versmal. 
Selfs waar nie ontken sou word dat die Gees ook in die algemeen 
by die skepping en die geskiedenis betrokke is nie, is daaraan tog 
nie veel aandag bestee nie. As 'n mens maar dink aan die teologiese 
ontwikkeling in die twintigste ecu, is die tendens duidelik. In die 
dialektiese teologie word - altans aanvanklik - nie anders as vanuit 
die standpunt van die individuele mens wat die openbaring van 
God moet hoor en die heil deelagtig geword, gedink nie. En in die 
eksistensialistiese teologie van Bultmann en sy leerlinge word die 
heilsindividualisme op 'n feitlik piëtistiese wyse beklemtoon. 

Dit is teen hierdie heilsindividualisme dat daar gedurende die af-
gelope twee tot drie dekades 'n skerp reaksie ingetree het. As ons 
dié reaksie ontleed, dan vind ons verskillende elemente en faktore 
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wat daartoc bygcdra het. So was daar met name die besef wat veral 
vanuit die ekscgese tot die teologie deurgedring het, dat dit in die 
Nuwe Testament om die prediking van die koninkryk van God 
gaan, vcel meer as om die prediking van die individuele hcil. Daar-
by is dit steeds meer beklemtoon dat dit in die koninkryk van God 
om 'n eskatologiese werklikheid gaan wat uit die toekoms op ons 
afkom, en wat uit die aard van die saak veel meer omvattend is as 
die verlossing van enkelinge: in die koninkryk gaan dit om die to-
tale heil van die ganse werklikheid, om die weeroprigting van alle 
dinge. En omdat ook die Heilige Gees uitdruklik in die Nuwe Tes-
tament in verband gebring word met die eskaton as Gods groot 
gawe van die eindtyd, het dit voor die hand gelê om aandag te gee 
aan die univcrscle en kosmiese betekenis van die Heilige Gees in 
onderskeiding van en selfs in teenstelling tot die heidsindividualis-
tiese aksente van die verlede. 

Dit was egter veral vanuit die Sendingwetenskap dat daar 'n sterk 
impuls uitgegaan het tot 'n nuwe besinning op die universele karakter 
van die werk van die Heilige Gees. Agter hierdie bydrae van die 
kant van die Sendingwetenskap sit egter die invloed van die teolo-
giese denke van Karl Barth. Twee elemente uit die dogmatiek van 
Earth het in die Sendingwetenskap deurgewerk en daar ingrypende 
'mp l i kas ie s gehad. Die eerste is die visie op die alles-beslissende en 
universele betekenis van Christus vir die heil van die hele wêrcld 
c n spesifiek van alle mense, wat in die Sendingwetenskap onder die 
noemcr van "die kosmiese betekenis van Christus" 'n geweldige rol 
gespeel het. Die tweede was Karl Barth se visie op die sending as 
die bestaansgrond van die kerk. Juis omdat die heil deur Barth uni-
versalisties opgeneem word, relativeer hy die grens tussen kerk en 
wêreld. Die enigste verskil tussen kerk en wêreld is dat eg. reeds 
weet van die heil, terwyl lg. nog nie daarvan weet nie, maar krag-
tens die universele heilswerk van Christus as potensiële Christene 
beskou moet word. Die bestaansrede van die kerk kan gevolglik 
n ' e 'n egoistiese genot van die heil wees nie, want die kerk is geen 
doel in homself nie. Die bestaansrede van die kerk is sy roeping om 
van Christus te getuig. Ook in die Nuwe Testament, meen Barth, 
lees ons nie bekeringsgeskiedenisse nie, maar roepingsgeskiedenisse. 
D ' e persoonlike deel-hê aan die heil en die sekerheid daaromtrent 
sfaan nie voorop nie, maar word die mens se deel as hy homself ak-
l,ef laat meeneem in die beweging van die Gees om van Christus 
te getuig (KD. IV/3,637 e.v.). 

Hierdie gesigspunte van Barth lei in die tyd na die Tweede We-
reldoorlog tot die ontwikkeling van die Nederlandse Apostolaats-
teologie, waaraan veral die name van Kraemer, Van Ruler en Hoe-
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kendijk vcrbind is, maar waarvan Hoekcndijk tog die vernaamste 
verteenwoordiger geword het. By Hoekendijk gaan die kerk heelte-
mal op in sy funksie van getuie van Christus te wees, sodat hy toe-
gespits kan formuleer dat die kerk 'n funksie is van die sending (of 
altans dan: van die apostolaat). Die kerk is geen doel in sigself nie, 
maar bestaan enkel ter wille van die wêreld en ter wille van die 
koninkryk van God. Vanweë Hoekendijk se verbintenisse met die 
Wêreldraad van Kerke het sy gedagtes veel daartoe bygedra om in 
die kringe van die Wêreldraad 'n sterker bewussyn te bring van die 
noodsaaklikheid dat die kerk homself met die wêreld moet besig 
hou, en een van die resultate daarvan was ongetwyfeld die gedagte 
dat die kerk sy agenda van die wêreld ontvang. As die kerk nie irre-
levant wil word nie, word geredeneer, dan moet hy homself besig 
hou met die vraagstukke en probleme wat vir die wêreld belangrik 
is. By Hoekendijk self word gepraat van die pro-eksistensie van die 
kerk vir die wêreld. Die kerk bestaan vir die wêreld en rig homself 
op die wêreld. Ongetwyfeld was die bedoeling aan die begin om te 
sê dat die kerk homself met die boodskap van Christus tot die wê-
reld moet rig. Langsamerhand verskuif die aksent egter. Steeds meer 
val die aksent op die dienende aanwesigheid van die kerk in die 
wêreld, en die begrip getuienis tree steeds meer op die agtergrond 
ten gunste van die begrip "dialoog". 

Die rede daarvoor moet gesoek word in die feit dat twee groot 
werklikhede hulleself in die na-oorlogse wêreld aan die Westerse 
kerke opgedring het: die wye omvang van die sekularisasie en die 
aktuele betekenis van die groot wêreldgodsdienste. In die aangesig 
van hierdie twee werklikhede het dit skielik baie moeiliker geword 
om net maar te sê dat teenoor die wêreld getuig moet word. Kan 
die pretensie volgehou word dat die Christendom werklik 'n bood-
skap het vir die gesekulariseerde mens én vir die aanhangers van 
die ander godsdienste? Wat die gesekulariseerde mens betref, het 
Bonhoeffer en Gogarten reeds daarop gewys dat hy in sy mondig-
heid nie so maklik 'n verlorenheid en behoefte aan die evangelie 
aangepraat kan word nie. Die nood van die mondige mens is in elk 
geval, dit is herhaaldelik na vore gebring, iets anders as wat die 
nood van die mense in die sestiende eeu was, toe die Reformatore 
met die evangelie geantwoord het op die vraag: Waar vind ek 'n 
genadige God? Die mens van ons tyd sou eerder 'n antwoord op 
die vraag wil hê of God nog bestaan, of anders: Waar vind ek 'n 
genadige naaste? Miskien, as Tillich gelyk gehad het, soek hy 'n 
antwoord op die eksistensievraag as sodanig, maar nie meer op die 
skuld-vraag nie. Dus: dit was nie meer so ecnvoudig om te wcet hoe 
teenoor die mondige mens aangaande Christus getuig moet word nie. 
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Min of meer dieselfde situasie ontstaan ook in verband met die 
wêreldgodsdienste. Reeds in die dertigerjare was daar in die Anglo-
Saksiese wêreld 'n sterk neiging om te beklemtoon dat daar tussen 
die Christendom en die heidense godsdienste baie punte van aan-
raking bestaan en dat dit daarom nie nodig is om die Christelike 
boodskap teenoor die ander godsdienste te plaas nie. Daar moet 
eerder uitgegaan word van die gemeenskaplike elemente in die 
Christendom en die ander godsdienste en gesoek word na wat "ou-
tentieke godsdiens" in al die godsdienste is. Dit was min of meer 
die strekking van die bundel Rethinking Missions wat in die dertiger-
jare soveel beroering in Presbiteriaanse kringe in Amerika veroor-
saak het. Hierdie tendens word in die na-oorlogse tyd weer versterk 
en lei tot die gedagte dat sending na sy wese daarin moet bestaan 
dat met die aanhangers van ander godsdienste 'n dialoog gevoer 
moet word oor die waarheid, aangesien tog nie aangeneem kan 
word dat hulle nog niks van die waarheid weet nie. 

Die ironiese situasie doen homself nou voor dat vir hierdie ge-
dagtes, wat in wese niks anders is nie as die herlewing van liberale 
"dees wat al sedert die Verligting in omloop was. 'n beroep gedoen 
word op die genoemde motiewe uit die teologie van Karl Barth. 
veral op sy aksent op die kosmiese betekenis van Christus. Barth 
het in sy eerste fase 'n geweldige stryd gevoer teen die liberalisme. 
Hy het alle vorme van natuurlike teologie afgewys. Hy het selfs 
sover gcgaan as om te ontken dat daar so iets as 'n algemene open-
°aring is. Die breuk tussen hom en Emil Brunner het gekom omdat 
hy Brunner se idee van 'n "aanknopingspunt" vir die evangelie by 
die mens hartstogtelik verwerp het. Tog vind ons dat dieselfde Barth 
nou as kroongetuie gebruik word vir 'n massiewe teologie van "aan-
knoping" by die aanhangers van ander godsdienste. Die grond 
daarvoor moet gesoek word in Barth se beklemtoning van die uni-
versele betekenis van Christus. In KD IV/3 sê Barth dat. ten ge-
volge van die kosmiese betekenis en heerskappy van Christus. sy 
Profetiese amp ook universeel in karakter is. Dit beteken dat daar 
°°k buite die kerk egte kennis van die waarheid kan wees. Dit is nie 
d ' e geval vanweë die inherente moontlikhede van die mense of hulle 
natuurlike godsdienstigheid nie (Barth verwerp nog steeds die ou 
idee van die natuurlike teologie). maar omdat Christus se profetiese 
werksaamheid in staat is om ook buite die mure van die kerk ware 
woorde na vore te roep waarna ook die kerk moet luister. Die ver-
lossende werksaamheid van Christus mag nie beperk word tot wat 
°ns in staat is om daarvan te sien nie, sê Barth, omdat alle mag in 
die hemel en op aarde ná sy opstanding aan Christus gegee is en die 
hele mensheid dus ingesluit is in die reddende werksaamheid van 
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Christus. Barth weier om voorbeelde van sulke "ware woorde" tc 
gee, maar dit is tog duidelik dat hy minstens ook dink aan die feit 
dat daar onder diegene wat Christus nie ken nie, ware menslikheid 
gevind kan word wat selfs tot beskaming van die Christen kan dien 
(KD IV/3, 126 e.v.). Met hierdie standpunt wat Barth inncem, doen 
hy twee dinge: enersyds lê hy die aksent baie sterk op die aktiviteit 
van Christus sélf in die wêreld, en andersyds verlê hy die aksent 
vanaf "natuurlike teologie" na die oorweldigende betekenis van 
Christus se openbarende werk in die hele kosmos. Hierdie twee 
dinge is deur andere opgeneem en op 'n wyse gebruik wat beslis 
verder gegaan het as wat die bcdoeling van Barth kon gewees 
het. 

Wat die eerste betref, sien ons in die na-oorlogse tyd baie sterk die 
idee van die Missio Dei na vore kom. Die bedoeling is om te sê dat 
die sendingwerk nie in eerste instansie die werk van die kerk is nie, 
maar van God self. Hy het sy Seun gestuur en Hy stuur sy Gees. 
Die kerk kan hoogstens deelneem aan hierdie sendingaktiviteit van 
God. Dit beteken dan egter - en hier kom die tweede gesigspunt na 
vore - dat God in Christus en deur die Gees reeds in die wêreld aan-
wesig is wanneer die kerk met sy getuienis by die wêreld uitkom. 
Christus is by die mense vóór die kerk. Daarom is dit moontlik dat 
ook die waarheid reeds daar is voor die kerk daar aankom. Dit be-
teken dat die kerk ook op die sendingveld eers moet begin om te 
luister en dan 'n dialoog moet voer met die aanhangers van die 
ander godsdienste. Veral in die kringe van die Wêreldraad van 
Kerke is hierdie gedagtes na alle kante uitgewerk. In die Algemene 
Vergadering se byeenkoms te Nieu-Delhi (1961) is hierdie idee be-
sonder op die voorgrond gestel. In een van die hoof-referate het die 
Amerikaanse Lutheraan Joseph Sittler met 'n beroep op die Briewe 
aan die Kolossense en die Efesiërs die standpunt verdedig dat alle 
dinge in die hemel en op aarde deur Christus geskep en versoen is 
en dat daarom verstaan moet word dat die kosmos as geheel in die 
verlossende werksaamheid van God inbegrepe is. Hierdie gedagtes 
is deur Otto Dilschneider opgeneem en in sy werk Christus Panto-
krator werk hy breedvoerig uit hoe Christus deur die Heilige Gees 
in die hele wêreldwerklikheid werksaam is. Binne die kringe van die 
Wêreldraad word die opvatting gestimuleer dat verlossing dus nie 
net kan sien op die redding van die siel in 'n geestelike sin nie. Die 
verlossing word 'n totale begrip wat die mens se hele lewe en werk-
likheid omvat. Dit gaan om sjaloom in die voile sin van die woord. 
Die sending is daarop ingestel om oral in die wêreld hierdie sjaloom 
te dien. Prakties kom dit daarop neer dat die menslikheid van die 
mens oral en altyd gesoek en gedien moet word. Dit beteken dat 
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hoc langcr hoe nicer die formulering dat die kerk sy agenda van 
die wcreld moet ontvang, die betekenisinhoud kry dat die kerk bc-
trokke moet raak by die dinge wat die humaniteit, die menslikheid 
van die mense raak. Die wending wat hier intrec, is dat die aardse 
heil en welsyn van die mense steeds meer die aandag van die kerk 
begin geniet. 

Dit is egter slegs één kant van die saak. Die ander kant is dat, as 
dit waar is dat die helc kosmos in die vcrlosscnde werk van Christus 
deur die Gees betrokke is, dit ook moontlik is dat daar buite die 
kerk nie allcen kennis van God kan bcstaan wat ware kennis kan 
wees nie, maar dat daar ook gemeenskappe of persone kan wees 
wat, ook sondcr dat hullc dit self weet, reeds dcel het aan die hcil 
wat deur die kerk verkondig word. Dit is of daar juis in die sestiger-
jarc 'n saamvloei van 'n helc aantal dink-strome plaasvind om hier-
die aspek te bcklemtoon. Ons het tevore reeds daarop gewys dat 
Tillich van oortuiging was dat daar ook buitc die kerk en die Chris-
tendom sprakc kan wees van "spiritual communities" wat as latentc 
kerk beskou kan word, omdat hullc dcel het aan die nuwc syn soos 
d't in Christus sy volledige uitdrukking vind. Onder hierdie gestaltes 
van die latentc kerk tel Tillich nie allccn aanhangcrs van nie-
Christclike godsdienste nie, maar ook alle groepe wat deur die On-
voorwaardclike aangegryp is, soos bcpaalde humanistiese groepe 
cn selfs die aanhangers van die Marxisme. Die sending moet, sê 
Tillich, "consider pagans, humanists, and Jews as members of the 
latent Spiritual Community and not as complete strangers who arc 
invited into Spiritual Community from outside" (S.Th. Ill, 155). 
In die sestigerjare hoor ons Dorothee Solle praat van "die kerk buite 
die kerk" as aanduiding daarvan dat daar buite die grensc van die 
offisiële kerke baie mense is wat nie buite die heil staan waarvan 
die kerk getuig nie, selfs al bely hulle Christus nie. 

Hierdie soort gedagtes is nie vreemd in die kringe van die Oosters-
°rtodokse teologie nie. George Khodr verklaar dat die Gees oral in 
die wêreld aan die werk is in alle godsdienste. Omdat Pinkster nie 
maar ' n voortsetting van die inkarnasie is nie, maar 'n vervolg 
daarop, beteken dit dat die hele skepping potensieel die Gees kan 
ontvang. Die nie-Christelike godsdienste is gestaltes van die werk 
v a n die Gees in die hele wêreld. Hulle verteenwoordig leerskole 
van die genade van God en die Christendom kan verryk word deur 
wat hy by hulle leer. Die doel van die sending moet wees om 
Christus wat slaap in die nag van die godsdienste wakker te maak 
(Christianity in a pluralistic World). 

In dieselfde tyd skryf McLelland dat die sending van die kerk in 
' n gesekularisecrde tyd niks anders kan wees as om by die mense 
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teenwoordig te wees op 'n rcalistiesc wyse nic. Sowel kerk as gods-
diens moet gesien word as middels tot die ware doel, nl. die verlos-
sing van die wdreld, wat niks anders is nie, as dat ware menslikheid 
bereik moet word. In die sendingaktiviteit moet die kerk daarop uit 
wees om die tekens van die werksaamheid van die Gees in die 
wêrcld te identifiseer, soos bv. die protes teen alle vorme van on-
menslikheid en die stryd vir geregtighcid en vryheid (The mundane 
work of the Spirit). 

Hierdie tipe opvatting sluit aan by wat in die Rooms-Katolieke 
teologie bekend staan as "anonieme Christendom". Rome het altyd 
al rekening gehou met die moontlikheid dat 'n mens 'n implisiete 
geloof kan hê. Eenvoudige gelowiges wat nie alles verstaan nie, kan 
bv. 'n baie eenvoudige geloofsbewussyn hê, sê maar in die sin van 
Hcbr. 11:6, dat God bestaan en dat Hy 'n beloner is van die wat 
Horn soek. Al is so 'n geloof as bewuste geloof baie elementêr en 
onvolledig, kan dit volgens Rome nogtans opregte geloof wees, want 
so 'n eenvoudige gelowige glo dan by wyse van sprcke onbewus alles 
wat vcrder nog tot die geloofsinhoud van die kerk behoort ook im-
plisiet. Die Reformasie het dié soort opvatting altyd afgewys, maar 
het tog ook maar geworstel met die probleem van die fundamentele 
en nie-fundamentele artikels van die geloof. In die moderne tyd het 
daar met betrekking tot hierdie vraag in die Rooms-Katolieke 
teologie 'n verskuiwing ingetree, deurdat nou gevra word of dit nie 
moontlik is dat 'n mens wat selfs nie eers die elementêre geloof van 
Hebr. 6:11 het nie, ja wat homself as 'n ongelowige beskou, nogtans 
'n totaal-implisiete geloof kan hê. Dan sou van so iemand as 'n 
"anonieme Christen" gepraat kan word, omdat hy bewustelik geen 
Christen is nie, maar tog eksistensieel toon dat daar in sy lewe 'n 
grondvertroue aanwesig is wat sy bestaan as 'n bestaan in egte 
humaniteit kwalifiseer en dus bewys dat hy wat die saak van die 
Christendom betref, nie buite staan nie, maar binne (Ott: Antwort 
des Glaubens, 296 e.v.). 

By Karl Rahner vind ons 'n tipe van neo-Thomistiese transen-
dentaal-teologiese denke wat daarvan uitgaan dat daar by alle 
mense 'n bonatuurlike, Christologiese eksistensiaal aanwesig is. Die 
menslike eksistensie is immers as sodanig deur die Christus-gebeure 
(of ook reeds deur die Christologies-gekwalifiseerde skepping) be-
paal, en daarom by voorbaat en objektief gestempel tot 'n "bona-
tuurlik-gefinaliseerde natuur" wat sowel op medemenslikheid as op 
'n verhouding met God aangelê is. Ook die voor-gelowige mens het 
dus die tendens om tot die eksplisiete geloof te kom (waarvan hy 
homself deur die lumen generate as transendentale grondervaring 
bewus word) of om dit af te wys. In alles wat hy doen, is hy reeds 
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besig om vir of teen God te kies, net soos hy in alles ook kies vir 
of teen die gemeenskap met die volk van God. Dit alles gebeur by 
horn op 'n onbewuste wyse. Dit is egter ook moontlik dat hy bewus-
telik die geformuleerde geloof van die kerk kan afwys, en tog nog die 
grondintensie kan hê om werklik vir God en die naaste oop te wees. 

Karl Rahner verbind hierdie opvattings ook aan 'n historiese 
visie op die verhouding tussen die Christendom en die nie-Christe-
Hke godsdienste. Die Christendom, meen hy, is ongetwyfeld die ab-
solute godsdiens, maar hy is dit na sy bestemming. Die vraag op 
watter tydstip die Christendom dit vir alle mense word, hang af van 
die tyd waarop die Christendom onder hulle aandag kom, en spesi-
fiek in die gestalte van die kerk onder hulle aanwesig is. Tot op die 
tydstip dat die kerk onder 'n volk optree, kan die heidense gods-
diens wat hulle ken, bcskou word as 'n legitieme godsdiens wat die 
heilselemente bevat, sowel as die bonatuurlike genade wat vir die 
verlossing nodig is. Alle mense is immers aan die genade van God in 
Christus blootgestel, watter godsdiens hulle ook al aanhang. Dit is 
onmoontlik om te dink dat hulle almal dié genade sal afwys, want 
die objektiewe heilsbetekenis van Christus omvat óók die subjek-
tiewe beslissing van die mens. Vanuit die evangelie mag ons dus glo 
dat God in sy heilswil ook buite die kerk mense tot 'n beslissing vir 
sy genade kan bring. Selfs al is die heidense godsdienste vol teore-
tiese en praktiese dwalinge, kan hulle mense help om die sedelike 
beslissings te neem waarin die menslike transendensie homsclf uit-
druk. Daardeur word hulle tot "anonieme Christene" gestempel. 
Vanuit die algemene heilswil van God redeneer Rahner dus dat dit 
v ' r elke mens moontlik is om tot die geloof te kom ook buite die 
Christendom om. Die doel van die sending is om die anonieme geloof 
eksplisiet te maak en om die mense se heilskanse te verbeter, deur-
dat hulle tot 'n beter begrip gebring word van waarom dit in die 
genade-aanbod van God gaan. Rahner worstel in sy werke voort-
durend met die probleem hoe dit moontlik kan wees dat so baic 
°Pregte mense in die wêreld die geloof van die kerk kan teenspreek 
en verwerp, en dit is vir hom uiters onaanneemlik dat hulle sonder 
meer verlore kan gaan. Daarby het hy nie alleen die heidene op die 
°°g nie, maar veral ook die gesekulariseerde, mondige Europese 
mens. Hoewel hy meesal vanuit die Christologiese gekwalifiseerd-
heid van die menslike eksistensie as sodanig redeneer en nie die 
werksaamheid van die Heilige Gees dikwels noem nie, is dit tog 
duidelik uit die geheel van sy teologie dat dit volgens hom die Gees 

wat die invloed van die verlossende genade in die lewe van nie-
Christene werksaam laat word (Schriften zur Theologie V, 136 e.v.; 
XII, 76 e.v., 370 e.v.). 
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Rahner se siening op die anonieme Christendom (wat met hom 
gedeel word deur talle Rooms-Katolieke teoloë, soos bv. Berbuir, 
Hans Urs von Balthasar, Hans Kiing e.a.) is in feite deur die 
Tweede Vatikaanse Konsilie onderskryf (vgl. Lumen Gentium, 18; 
Ad Gentes, 7; Gaudium et Spes, 22). Op hierdie punt is daar dui-
delike aanrakingsvlakke met die opvattings van verskeie Protes-
tantse teoloë. Afgesien van die standpunte van Tillich en Solle wat 
ons reeds genoem het, kan 'n mens hier ook dink aan Trutz Rend-
torff wat sê dat daar 'n verborge Christendom in die Europese on-
kerklikheid aanwesig is, of aan Heinrich Ott wat sê dat daar ook 
buite die kerk 'n reaksie is op die "anonieme Woord van God" wat 
tot die mens kom in sy verhouding tot sy medemens, in die grens-
situasie van sy lewe en in sy beslissings met betrekking tot sy eie 
tyd en sy lewensvrae. Dié reaksie is 'n "Existenzbewegung", 'n 
grondliggende vertroue, wat as sodanig die wese van die geloof 
vorm (Wirklichkeit und Glaube I). Van hier af loop daar uiteraard 
ook verbindingslyne na die manier waarop die godsdienste in die teo-
logie van Pannenberg en sy geesgenote waardeer word, selfs al hoor 
ons by hulle nie soveel oor die Heilige Gees nie. 

Alles by-een genome, is dit duidelik dat ons in die na-oorlogse 
teologie 'n sterk tendens het tot 'n universalistiese kyk op die werk 
van die Gees, maar dan nie slegs in die sin van die kosmiese werk 
van die Gees op die vlak van die algemene genade en die algemene 
openbaring soos ons dit by Calvyn en Kuyper gevind het nie, maar 
ook in die sin van die kosmiese effektuering van die heil. Dat dit 
vir die moderne teoloë moontlik is om hierin verder te gaan as wat 
Calvyn en Kuyper kon gaan, hang saam met 'n ander kyk op die 
universele heerskappy van Christus oor alle dinge én op die aard 
van die heil. Die heil word immers in die jongste tyd deur talle teoloë 
in 'n veel meer aardse sin verstaan. 

2.5.2. Die revolusionêre en politieke werk van die Gees 
Dit is binne hierdie teologiese klimaat dat die gedagte nou ook ver-
der uitgewerk is dat die sekularisasie self, die outonomie van die 
moderne mens en die revolusionêre dinamiek van die moderne ge-
skiedenis gesien moet word as vrugte van die Christendom en spesi-
fiek as die resultaat van die kosmiese werk van die Heilige Gees. 
In sy Stone-lesings oor die Calvinisme het Kuyper ook al gepraat 
oor die invloed wat die besondere genade op die algemene genade 
het en as voorbeeld daarvan gewys op die hoë vlug wat die beska-
wing in Europa en Amerika onder die invloed van die Christendom 
geneem het. Kuyper was egter basies anti-revolusionêr ingestel, sodat 
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dit nooit by hom sou opgekom het om die gees van die Verligting 
soos dit deurgewerk het in die sekularisasie en die revolusies wat 
sedert die agtiende eeu in Europa voorgekom het, aan die werk van 
die Gees toe te skryf nie. Ook A. A. van Ruler het die invloed van die 
Christendom in die Europese geskiedenis hoog aangeslaan en hy 
praat van die verskillende gestaltes wat die Heilige Gees oprig in die 
wêreld. Daarby dink hy nie net aan die kerk, die liturgie en die 
sakramente of die Christelike diakonaat nie, maar spesifiek ook aan 
die staat en die kultuur. Die Heilige Gees woon volgens hom nie 
net in die hart nie, maar ook in sulke uitwendige gestaltes. Met name 
die politieke en kulturele lewe kom volgens hom onder die beslag 
van die kerstenende werk van die Gees. Van Ruler dink daarby 
egter teokraties. Wat hy in gedagte het, is veel meer die idee van die 
corpus C/iristianum as die sekularisasie. Hy sou selfs voel vir 'n staat 
met die Bybel. 

Sedert die sestigerjare word daar egter totaal ander aksente gelê. 
Berkhof is hierin 'n voorloper. Hy verdedig die opvatting dat die 
invloed van die Gees as die aktiewe teenwoordigheid van Jesus 
Christus in die wêreld veel wyer is as waarvan ons bewus is. Uit-
gaande van die stelling dat die Christelike geloof by mense 'n nuwe 
gedragspatroon tot stand bring en só die sosiale en kulturele struc-
ture verander, aanvaar hy dat dit nie slegs sigbaar geword het in die 
°ntgoddeIiking van die staat en die kerstening van die maatskappy 
me, maar ook in die proses van sekularisasie self. Die ontwikkelinge 
m die moderne geskiedenis sedert die Renaissance en die Verligting 
is in wese slegs 'n voortsetting van die kersteningsproses, selfs al is 
dit waar dat die voile konsekwensies van die Christelike boodskap 
in dié tyd meesal nie deur diegene binne die kerk nie, maar deur 
mense buite die kerk getrek is. Dit geld veral ook die insig wat in 
die moderne tyd deurbreek, dat God nie slegs 'n naam is vir die 
bestaande sosiale orde nie, maar dat Hy 'n revolusionêre God is wie 
s e "geregtigheid" volgens die Psalms en die Profete beteken dat 
hy diegene ophef wat neergeboë is en die onderdrukkers verneder. 
Uit hierdie insig is die moderne revolusies gebore, meen hy, waarin 
telkens nuwe groepe verdruktes hulle regte opeis. Die Franse Revo-
lusie met sy idealc van vryheid, gelykheid en broederskap het veel 
meer met Jesus Christus te make as diegene wat hulle in die naam 
van Christus daarteen verset het. Sedert die Tweede Wêreldoorlog, 
meen Berkhof. gaan hierdie beweging in 'n versnelde tempo oor die 
hele wêreld. Die bevrydende en hervormende krag van die Gees 
van Jesus Christus is oral aan die werk waar mense bevry word 
van die tirannie van die natuur. die staat, kleur, kaste, klas, seks. 
armoede, siekte, onkunde ens. Die eeue-oue statiese strukture van 
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die menslike lewc met hulle ontmenslikende effektc word vervang 
deur die hervormende krag van die Gees wat in die evangelie, die 
sending en die kerk die wêreld binnegetree het en steeds nuwe ge-
volge voortbring van Gods boodskap van bevryding in Christus 
{De Leer van de Heilige Geest, 111 e.v.). 

Wanneer Berkhof hierdie dinge in 1964 skryf, is daar reeds teolo-
giese ontwikkelinge aan die gang wat daarop sou uitloop dat daar 
vanuit ander teologiese posisies as syne tot min of meer dieselfde 
soort opvatting gekom sou word. Ons bedoel die opkoms van die 
politieke teologie met sy verskillende gestaltes, soos die teologie 
van revolusie, die teologie van die hoop, die teologie van bevryding 
en bepaalde vorme van die Swart teologie. Vir ons doel is dit nie 
nodig om die ontwikkelingsgang van hierdie verskillende gestaltes 
van politieke teologie na te gaan of om die inhoudelike daarvan 
te ontleed nie. Dit is egter interessant om daarop te let dat die hele 
verskynsel van die politieke teologie klaarblyklik verband hou met 
die radikale ontwikkeling in die teologie wat in die jare vyftig en 
sestig intree en uitloop op die sg. "God-is-dood"-teologie. Die God-
is-dood-teologie gryp terug op Hegel se visie dat God geopenbaar 
word in die proses van die wêreldgeskiedenis, maar dat dit geskied 
in die dialektiese proses van tese, antitese en sintese. Die uitdruk-
king "dood van God" wil 'n aanduiding wees van die selfvervreem-
ding van God en dus sy afwesigheid as antitese van sy selfbevesti-
ging. Die God-is-dood-teologie was egter te negatief om enige in-
gang te kon vind. Dieselfde Hegeliaanse visie het egter groot belang-
stelling gewek toe dit gepropageer is onder die noemer van die teolo-
gie van die hoop, waarvan die blikpunt dus nie meer die negativiteit 
van die afwesigheid van God is nie, maar die hoop op sy toekoms-
tige openbaring. Die teologie van die hoop rig homself op die toe-
koms van God, nie in die sin van die toekoms wat deur God ver-
ordineer of geskep word nie, maar die toekoms van God self. God 
self is nog aan die kom. In 'n sekere sin is God dus nog nie, maar 
moet Hy nog kom. Moltmann noem God die God van die belofte en 
Pannenberg praat van God as die Mag van die toekoms. 

Hierdie wending wég van die dood van God na die toekoms van 
God sou nie moontlik gewees het sonder die invloed van Ernst 
Bloch nie. Sy werk Das Prinzip Hoffnung het 'n geweldige invloed 
uitgeoefen op haas alle verteenwoordigers van die politieke teologie 
en daartoe meegewerk dat 'n nuwe vorm van eskatologiese denke 
na vore gekom het: die hele Christelike boodskap word verstaan as 
die beloftewoord van God wat die mens heenroep na 'n toekoms 
van steeds wyer horisonne van vryheid. God word verstaan as die 
God van die geskiedenis, maar dan die vryheidsgeskiedenis waarin 
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die mensheid mecgeneem word die tockoms in. Die term "politiekc 
tcologie" is afkomstig van die Rooms-Katolieke (eoloog J. B. Metz 
wat dit as die taak van die teologie sicn om in die lig van die eskato-
logicse beloftes van die koninkryk van God krities die bestaande 
maatskappy, vernaamlik in sy politiekc diniensic, te deurlig. Die 
kerk moet as instituut van die vryheid van die geloof in die same-
lcwing gctuicnis aflê van die vryheid wat God wil bewerk, en self 
oorgaan en aanspoor tot die praksis wat dié vryheid dien. Kenmer-
kend van Metz is sy aandrang op 'n ontprivatiscring van die geloof. 
Te lank het die teologie hom besig gehou met die enkeling en sy 
gcestelikc vryheid. Dit het tyd geword dat verstaan moet word dat 
dit in die vryheid waarvan die beloftes van die koninkryk gewag 
maak, om politiekc vrywording gaan (Zur Theologie der Welt, 1968). 

By Jiirgcn Moltmann hoor ons baie van dieselfde klanke, maar 
dit word net meer toegespits. In sy Theologie der Hoffnung pleit hy 
vir 'n sentraal-stclling van die eskatologie in die teologie, maar dit 
is duidelik dat dit vir hom daarin nie gaan om "eskatologie" in die 
sin van die leer van die laaste dinge nie. Dit gaan om die ope ge-
skiedenis na vore waarvan die mens telkens nuwe dinge mag ver-
wag op grond van die beloftes van die God van hoop, die God van 
die exodus van Israel uit verdrukking en van die opstanding van 
Jesus Christus. Die God van die Bybcl is gcen statiese God nie, maar 
'n revolusionêrc God, die God wat telkens nuwe en bevrydende 
dinge doen. Wic in die opstanding van Christus glo, word self ook 
opstandig en revolusionêr en weicr om homself neer te Iê by die 
status quo van die wêreld. Anders as die vroeë dialektiese tcologie 
wat van God as die "Gans Anderc" gepraat het, wil Moltmann God 
sicn as die "Gans Veranderende" wat skeppend deur die geskiedenis 
gaan op weg na 'n toekoms van vryheid. In sy latere wcrke verander 
die klimaat in Moltmann se denke. Hy gaan in Der gekreuzigte Gott 
meer spesifiek in op die lyding van God met die mens in die geskie-
denis van verdrukking waaraan hy onderworpe is. Tog bly die per-
spektief dieselfde. Ook by hom word die heil, net soos by Metz, 
ontprivatiseer en word daaraan maatskaplike en politiekc inhoud 
gegee. Die menslike emansipasieproses word vercenselwig met die 
bevrydingsgeskiedenis van die koninkryk van God. 

Verwant aan die politieke teologie van Metz en Moltmann is die 
teologie van die revolusie wat ook in die sestigerjare in die Ver-
enigde State opkom en waarvan Richard Shaull een van die eerstc 
eksponente word. Die teologie van die revolusie dank sy ontstaan 
aan 'n worsteling met die praktiese situasie van armoede, onder-
drukking en politieke en maatskaplike ellende in Suid-Amerika. 
Tiperend van die teologie van die revolusie is, soos die naam aan-
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dui, die teologiese Iegitimcring van revolusionêre aksie (wat, as 
uiterste maatreël, ook die bcocfening van geweld, en mecr spcsifiek: 
teengeweld mag insluit) met die oog op die verandering van 'n 
situasie van ondcrdrukking en uitbuiting. Sedert die konferensie oor 
Kerk en Samelewing van die Wêreldraad van Kerke te Genóve in 
1966 waar Shaull sy opvattings oor rcvolusie as Christclike visie vir 
die beeindiging van maatskaplike en politieke verdrukking sukses-
vol bepleit het, het die Wêreldraad van Kerke steeds meer in 'n 
linkse politieke rigting bewecg en steeds dieper daarby betrokke 
geraak. 

Uit Latyns-Amerika stam ook die teologie van bevryding. In al 
die genoemde vorme van politieke teologie speel die neo-Marxismc 
op een of ander wyse 'n rol. In die teologie van die bevryding kom 
dit egter die duidelikste na vore. Die Marxisticse maatskappy-
analise word deur die teologie van bevryding aanvaar. Die polariteit 
tussen onderdrukker en onderdruktes as basiese beginscl waarmec 
die sosiale werklikheid benader word, word net so oorgeneem. Ook 
die strategic vir die bevryding word van Marx oorgeneem: die 
onderdruktes moet revolusionêr betrokke raak en die bestaande 
orde omverwerp. Van één ding mag die onderdruktes in hulle stryd 
seker wees: God is aan hulle kant. Hy is immers die God wat die 
kant kies van die armes en onderdruktes. Ook Christus het Hom-
self voortdurend geskaar aan die kant van die armes en hulle salig 
genoem. Die heil word hoofsaaklik en primer as die aardse heil van 
politieke bevryding gesien. Hoewel daar nie ontken word dat die 
heil ook iets te make kan hê met 'n mens se persoonlike bevryding 
uit die mag van sonde nie, staan dit tog heeltemal op die agter-
grond. Daar word voortdurend 'n polemiek gevoer teen die privati-
sering en spiritualisering van die heil soos dit deur die bourgeois-
teologie van die heersende klas gepraktiseer word. Onder die 
noemer dat die heil vir die totale mens is, word die aksent tog heel-
temal verlê vanaf die persoonlike verlossing van sonde en skuld na 
die politieke verlossing uit onreg en verdrukking. Wanneer in hier-
die verband oor die Heilige Gees gepraat word, is dit duidelik dat 
aan Horn gedink word as die Gees van politieke en maatskaplike 
bevryding. 

2.5.3. Nuwe belangstelling in die Pneumatologie 
Die merkwaardige feit doen hom voor dat die roep om 'n hcront-
dekking van die Pneumatologie wat in ons tyd gehoor word, onder 
andere ook saamhang met hierdie visie op die bevrydende werk van 
die Heilige Gees in die geskiedenis. Natuurlik kan die hele beweging 
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vir grotcr aandag aan die Heilige Gees nie uitsluitlik na hierdie 
aspek daarvan teruggevoer word nie. 'n Mens sal hier minstens ook 
moet dink aan die impulse wat voortgevloei het uit die ekumeniese 
kontakte met die Oosterse Kerk wat altyd veel meer aandag vir 
die Pneumatologic getoon het as die Westerse Kerk. 'n Mens sal 
verder ook moet dink aan binnc-teologiese faktore, soos bv. dat die 
gcsprek random die hcrmeneutiek en die eksistensialistiese tcologie 
met 'n innerlike logika opnuut allerlei vrae in verband met die 
Pneumatologie na vore laat kom het. 'n Goeie voorbeeld hiervan 
vind ons in die dogmatiék van Helmut Thielicke, wat in sy pro-
legomena 'n indringendc gesprek voer met wat hy die Cartesiaanse 
teologie noem, die teologie met subjektivistiese en antropologiese 
voorveronderstellings waarvan hy veral Rudolf Bultmann as tipiese 
verteenwoordiger en die God-is-dood-teologie as die logiese uit-
cindc sien. In hierdie verband kom hy dan daartoe om opnuut aan-
dag te vra vir die leer van die Heilige Gees, en met name vir die 
leer van die testimonium Spiritus Sancti as vertrekpunt vir die 
teologiese denke. Dit is ook bekend dat Karl Barth teen die einde 
van sy lewe die mening uitgespreek het dat dit moontlik behoort te 
gewees het dat alles wat hy in sy dogmatiek onder teologiese en 
Christologiese gesigspunt deurdink en ter sprake gebring het, ook 
pneumatologies deurdink en verwoord sou kon word (Nachwort 
by Schleiermacher-Auswahl, 1968). Dit het hy gesê teen die agter-
grond van sy lewenslange worsteling met Schleiermacher en die 
subjektivismc. waarin dit vir hom klaarblyklik steeds duideliker 
geword het dat die diepste probleem van dié soort teologie, net soos 
ook van die Rooms-Katolieke teologie, die miskenning van die 
Pneumatologie is. By Barth en Thielicke was dit dus binne-teolo-
giese faktore wat aanleiding gegee het tot die oortuiging dat daar 
meer aandag aan die Pneumatologie gegee moet word. 

'n Mens sal by die verskynsel van die teologiese "herontdekking" 
van die Heilige Gees ook moet dink aan die impulse wat uitgegaan 
het van die Pinksterbeweging, wat veral sedert die sestigerjare veel 
van sy sektariese trekke begin verloor het en in die vorm van die 
Charismatiese Beweging ook teologies op 'n betekenisvolle wyse 
begin meespreek het. Ook was daar gedurende die afgelope dekades 
'n binnekerklike kritiese heroorweging van die oneffektiewe wyse 
waarop die kerk in die wêreld funksioneer en is daar steeds helder-
der geroep om 'n visie op die kerk as charismatiese grootheid. Op 
die gebied van die praktiese teologie het Rudolf Bohren ook reeds 
geruime tyd gepleit vir 'n groter aandag vir die Heilige Gees. 

Maar, ondanks al hierdie faktore is dit tog duidelik dat een van 
die vernaamste redes waarom daar in die nuwe teologie gepleit 
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word vir 'n uitbouing van die Pncumatologie, gcsoek moet word in 
die aansluiting tussen die motiewe wat die politickc teologie be-
weeg én die oortuiging dat die Heiligc Gees ook buite die kerk in 
die wêreld werksaam is as die goddelike dinamiek van bevryding. 
So verklaar Harding Meyer in die bundel Wiederentdeckung des 
Heiligen Geistes uitdruklik dat die vcrsocncndc, reddende, verlos-
sende, bevrydende en heiligende handelinge van God in die hele 
wêreld en in die hele geskiedenis, ook buite die Godsvolk om, aan-
wesig is. Die nuwe skepping en die deurbraak van die eskatologiese 
Godsryk is reeds nou 'n werklikhcid van universele betekenis. Wat 
nuut is in die huidige ontwikkeling, sê Harding, is dat wat in die 
verlede aan die kosmiese Christus toegeskryf is, nou spesifiek gcsien 
word as die werksaaniheid van die Heilige Gees. In die lig van 
Paulus se charisma-leer word daar tans skielik besef dat bepaalde 
menslike handelinge en maniere van optrede verstaan moet word 
as manifestasies van die Heilige Gees. Waar daar ook al in die 
wêreld liefde geopenbaar word, barmhartigheid beoefen word, 
vreugde verskaf word en vredc gcmaak word, daar is die Heilige 
Gees, en daar word ons opgeroep om hierdie gebeurtenisse as 'n 
openbaring van die Heilige Gees te verwelkom, daaraan dcel te 
neem en so ons geloof in die Heilige Gees en die gemeenskap van 
die Heilige Gees te bely. 

In dieselfde gees skryf ook Anna-Marie Aagaard in diesclfde 
bundel dat die nuwe Pneumatologie bedoel is as die soeke na 'n 
teologiese interpretasie van die wêreld en die geskiedenis. Dit is 'n 
soeke na 'n geloof in God as die handelende en lewende God wat 
begrens is deur sy eenheid met die mense in hulle lyding, en mits-
dien 'n geloof in die Heilige Gees wat 'n geskiedenis van liefde uit-
werk, totdat die wêreld tot die ryk van God geword het. Die heil 
waarvan die Bybel praat, is nie slegs iets van die toekoms nie, maar 
iets wat in hierdie aardse geskiedenis sigbaar word in die bevryding 
van mense. Die Heilige Gees word herken en ervaar in die bevry-
ding wat mense ten deel val. Die geskiedenis van die ryk van God 
moet verstaan word as die gesamentlike geskiedenis van die mens en 
die Heilige Gees in die ervaring en uitwerking van die heil. 

Dit is duidelik hoedat in hierdie uiteensettings allerlei elemente 
saamvloei waarvan ons in hierdie hoofstuk kennis geneem het. Dit 
gaan om 'n toewending van die kerk tot die wêreld, maar daarby 
'n toewending waarby van die veronderstelling uitgegaan word dat 
Christus deur die Gees al in die wêreld aanwesig en werksaam is, 
dat dié werksaamheid kenbaar en ervaarbaar is, spesifiek in die 
proses van humanisering en politieke bevryding, en dat dit die 
roeping van die kerk is om homself met hierdie proses te vereensel-
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wig en daaraan mee tc doen. Paul Lehmann. wat gesien word as 
een van die voorlopers van die teologie van die revolusie. het reeds 
jn sy etiek daarvan uitgcgaan dat God se handelinge in die wêreld 
'n politieke karakter dra en dus vasstelbaar is. Oral waar daar revo-
lusionêre opstand teen gevestigde strukture bestaan ten einde die 
menslikheid van die mens te bevorder, moet dit gesien word as die 
aktiviteit van God in die gcskiedenis. waarby die Christen homself 
behoort te voeg (Ethics in a Christian Context, 1963). In die teologie 
van bevryding word dit nie anders verstaan nie. Die wêreldgeskie-
denis word die terrein van Gods openbaring. Die Skrif dien enkel 
daartoe om ons oë te open vir die wyse waarop God in die geskiede-
nis onderweg is. In die nuwe Pneumatologie word dit alles slcgs 
nader gekonkretiseer deur te sê dat dit die Heilige Gees is wat be-
vrydend in die geskiedenis werk én die mens se oë open om dit raak 
te sien. 

Een van die groot punte van kritiek wat nog altyd teen die Pink-
sterbeweging ingebring is, is dat dit wel baie oor die Heilige Gees 
Praat, maar die werking van die Gees net beperk tot die individu 
e n tot sy persoonlike genot van ervarings met God, terwyl dit die 
nood van die wêreld uit die oog verloor, veral die politieke en maat-
skaplike nood. Veel van hicrdie kritiek is natuurlik waar. Die 
Pinksterbeweging verenig in homself die geestelike erfenis van die 
mistiek en die piëtisme, en dit is nie vreemd dat daar dus 'n sterk 
"eiging bestaan om op die individu en sy persoonlike verhouding 
tot God te konsentrecr nie. Tog sou dit verkeerd wees om te vergcet 
dat die Pinksterbcweging ook ander elemente uit die verlede geërf 
^et. Ons moet met name ook die Anabaptisme uit die tyd van die 
Kcformasie onder die geestelike voorsate van die Pinksterbeweging 
tel. Nou is dit egter bekend dat daar onder die Anabaptiste twee 
strominge was. Aan die een kant was daar inderdaad 'n kwiëtistiese 
stroming wat homself veral aan die Nuwe Testament georiënteer 
het en verwant was aan die na-binne-gekeerde mistiek van die 
Middeleeue. Hierdie groep was afkerig van alle politiek, was pasi-
fisties en wêreldmyding was een van hulle hoofkenmerke. Maar 
daarnaas was daar ook 'n ander stroming wat aktivisties en revo-
lusionêr van aard was, hulleself hoofsaaklik aan die Ou Testament 
georiënteer het en bereid was om met die swaard die koninkryk van 
G ° d in hierdie wêrcld te realiseer. Die mees bekende figuur uit hier-
die stroming was Thomas Munzer wat deur Ernst Bloch as die 
eerste teoloog van die revolusie verstaan en verhcerlik is. Vir sover 
hierdie element nie heeltemal ontbreek in die hedendaagse Pinkster-
beweging nie, kan dit aansluiting vind by die revolusionêre denke 
van ons tyd. 
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Trouens, die Pinksterbeweging is feitlik altyd op een of ander 
wyse ook millenialisties in sy verwagting van 'n komende heilstaat 
van Godsheerskappy binne die geskiedenis. In die revolusionêre 
denke van ons tyd speel die millenialistiese toekomsverwagting 'n 
groot rol. Die hele eskatologiese instelling van die politieke teologie 
vind dáárom so maklik aansluiting by die neo-Marxisme, omdat die 
Marxisme self 'n goue toekoms verwag. Die Marxisme is 'n ge-
sekulariseerde gestalte van die aktivistiese toekomsverwagting van 
bepaalde sektariese strominge binne die historiese Christendom. In 
'n sekere sin is die hele politieke teologie, selfs in sy verwantskap 
met Hegel en die neo-Marxisme, 'n vorm van 'n doperse teologie 
van revolusionêre aard. 

Daar sal baie binne die Pinksterbeweging wees wat hierdie ver-
wantskap met die politieke teologie en dus ook met die nuwe 
Pneumatologie sal verwerp - en dit sal nie vreemd wees nie. Maar 
daar is ook diegene wat dit wel aanvoel. Daarvoor moet ons nie in 
eerste instansie kyk na diegene in die Pinksterbeweging wat probeer 
om by die beweging as sodanig 'n groter besef van sosiale verant-
woordelikheid op te wek nie. Die besef van die sosiale verantwoor-
delikheid van die Christen en die kerk is as sodanig 'n algemeen-
Christelike saak wat nie spesifiek aan die politieke teologie gekoppel 
kan word nie. Die eintlike eiendommelike van die politieke teologie 
is dat dit die Christendom wesenlik as 'n politieke saak sien en sy 
boodskap as 'n politieke boodskap van bevryding. Binne die Pink-
sterbeweging sal daar nie veel wees wat hierdie stelling bewustelik sal 
wil onderskryf nie. Tog is bloed dikker as water. Die geestelike ver-
wantskap slaan tog deur. In Latyns-Amerika is die pentekostalistiese 
groepe wat in huise saamkom, haarde van revolusionêre aksie en 
verset, sodat hulle blootstaan aan vervolging deur die staat. In 
Amerika self is daar 'n sterk verband tussen Swart Pentekostalisme 
en Swart Mag. Dit bly altyd 'n ope moontlikheid dat die eskatolo-
giese instelling van die Pentekostalisme revolusionêre vorme kan 
aanneem - en dan blyk die skynbaar oneindige afstand tussen Pink-
sterbeweging en politieke teologie meteens oorbrug te wees. 

2.5.4. Riglyne 

By ons beoordeling van die vrae rondom die kosmiese dimensies van 
die werk van die Heilige Gees kom die volgende oorweginge na vore: 

(i) Dat daar tereg gespreek kan word oor die kosmiese werk van 
die Heilige Gees, kan as sodanig sonder verdere diskussie aanvaar 
word. Die werk van die Gees is so wyd as die skeppende, onder-
houdende en verlossende werk van die drie-enige God. Die vraag 
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wat egter onder oë gesien moet word, is wat die aard van hierdie 
kosmiesc werk van die Gees is en hoe dit onderskei moet word en 
verbind moet word aan die werk van die Gees in die gemeente van 
Christus. In die gereformeerde tradisie is daar altyd erkcnning ver-
leen aan die kosmiese werk van die Gees, maar dit is duidelik 
onderskei van die heilswerk van die Gees in die gemeente. Termino-
logies is die kosmiese werk van die Gees aangedui as sy algemene 
werk, waaronder dan alles val wat te make het met die algemene 
genade en die algemene openbaring (NGB. art. 2; Dordtse Leerreëls 
III/IV, 4-5). Dit is verstaan as die wyse waarop God sy skepping in 
stand hou, die mag van die sonde bcteuel om die aardse lewe moont-
lik te maak, en die mense konfronteer met die openbaring van God 
en sy wil, wat hulle nie alleen alle verontskuldiging vir hulle onge-
loof ontneem nie, maar ook 'n "aanknopingspunt" bied vir die 
evangelieverkondiging. Vanweë die sonde is die algemene werk van 
die Gees egter nie genoeg om die mense die ewige heil deelagtig te 
laat word nie. Daarvoor is die besondere werk van die Gees nodig. 
Onder die besondere werk van die Gees val dan alles wat te make 
het met die totstandkoming van die ware kennis van God, die ver-
lossing van sonde deur die geloof in Christus en die ontvangs van 
die ewige lewe (Dordtse Leerreëls III/IV, 6-17). 

Dit is hierdie voorstelle van sake wat in die ontwikkelinge waar-
van ons in hierdie hoofstuk praat, bevraagteken word. Die afwysing 
daarvan kan egter op twee maniere geskied. Eerstens is daar dicgene 
wat soos Karl Barth al die werk van die Gees onder die één gesigs-
Punt van sy besondere werk as Gees van Christus wil beskou. Van-
u ' t die objektiewe betekenis van die heil in Christus vir alle mense 
word nie alleen die skepping genade nie, maar ook die tokens van 
ware woorde en egte humaniteit buite die kerk is vrug van die 
genade in Christus. Barth se besliste verwerping van die natuurlike 
teologie bring hom dus tot 'n Christologiese fundering en moti-
v i n g van die onmiskenbare tekens van Gods genade in die wêreld. 
Barth gaan egter nie verder as dit nie. Oor die vraag hoe die objek-
tiewe heil in Christus die deel van mense buite die ligkring van die 
evangelieverkondiging kan word, spreek hy homself nie uit nie. On-
danks sy universalistiese visie ken hy tog nie so iets as 'n anonieme 
Christendom nie. Hy praat van alle mense as potensiële Christene, 
roaar veronderstel dat hulle deur die evangelieverkondiging tot Chris-
tene in die voile sin van die woord moet word. Barth deurbreek dus 
"ie werklik die intensie van wat met die ou onderskeiding tussen die 
algemene en besondere werk van die Gees bedoel word nie. 

Dit is egter anders met die tweede manier waarop die afwysing 
van die onderskeiding tussen die algemene en die besondere werk 
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van die Gees geskied. Dit bestaan daarin dat al die werk van die 
Gees under die gesigspunt van sy algemene werk beskou word. Dit 
is die tipiese benadering van diegene wat hulleself op die standpunt 
van die nioderne werklikheidsopvatting wil stel. Daarvolgens word 
dit as valse metafisika beskou om te onderskei tussen natuur en 
genade, tussen 'n aardse werklikheid en 'n bo-aardse werklikheid 
en tussen die besondere heil in die kerk en die algemene "heil" in 
die wêreld, wat dan nie werklik eintlik heil is nie. Die moderne anti-
metafisiese rigting in die teologie gaan daarvan uit dat daar maar 
één werklikheid is, hierdie aardse werklikheid, maar dat hierdie werk-
likheid 'n transendente aspek het. Die transendente is nie 'n ander 
werklikheid naas of bo hierdie werklikheid waarin ons leef nie, 
maar is die diepste grond daarvan (Tillich), of in elk geval 'n dimen-
sie daarvan wat vir die mens telkens weer sigbaar word in verband 
met die ervaring van sy eie self-transendensie. Binne hierdie ver-
wysingsraamwerk kan daar nie meer tussen 'n algemene en 'n be-
sondere openbaring of 'n algemene en besondere genade onderskei 
word nie. Die openbaring van God is 'n universele gebeure wat ten 
grondslag lê aan alle godsdienste en prinsipieel toeganklik is vir 
alle mense, al is dit waar dat dit in die geskiedenis van Israel en 
Jesus van Nasaret die helderste en dus ook op 'n normatiewe wyse 
geken en ervaar is. Net so is ook die heil iets universeels, sodat die 
heil binne en buite die kerk dieselfde heil is. Die Christendom is 
'n besondere geval van 'n algemene verskynsel. Sending is om die 
mense buite die kerk bewus te maak van wat hulle in werklikheid 
ook buite die kerk om deelagtig kon word. Só word dit moontlik om 
te praat van 'n "latente kerk" en 'n "kerk buite die kerk". 

Verskillende variasies van hierdie twee moontlikhede kom in 
die teologie voor. Karl Rahner verbind die twee moontlikhede deur 
te werk vanuit die tweede gesigspunt, maar dit te fundeer in die 
eerste. Jesus Christus en die genade in Horn gaan onties aan die hele 
werklikheid vooraf en stempel dit. Die "algemene" is dus die "be-
sondere". Die natuur is die genade. Alle heil is Christelike heil. In 
die politieke teologie word die tweede moontlikheid tot sy konse-
kwensies deurgetrek, weliswaar nie by alle verteenwoordigers van 
die politieke teologie nie, maar tog by sommige. Dan word die heil 
min of meer gelykgestel aan die aardse heil. Die "algemene" ver-
slind die "besondere". Jesus word die tipe van 'n politieke revolu-
sionêr wat vir die aardse heil geveg het. Die humaniteit en die vry-
heid, die heil wat ook buite die kerk gevind kan word waar mense 
hulle ware menslikheid realiseer, is die grondmodel vir wat heil is, 
en die kerk word daartoe opgeroep om 'n instrument daarvan te 
wees en dit te dien. 
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(ii) Die vraag wat ons moet bcanlwoord, is of die gcreformecrde 
manier om oor die kosmiese werk van die Heilige Gees te praat. 
gchandhaaf kan bly, en of daarvan afgestap moet word in die lig 
van die kritiek wat daartecn ingebring is. Is die onderskeiding tussen 
die algemene en die besondere werk van die Gees werKlik net 'n 
oorblyfsel van 'n verkeerde teenstelling tussen natuur en genade 
waarvan ons maar liewer ontslae moet raak? 

As antwoord hierop sou ons wil stel dat die werklike agtergrond 
van hierdie onderskeiding in die gcrcformeerde teologie nie die 
teenstelling tussen natuur en genade is nie, maar tussen sonde en 
genade. In die gcreformecrde teologie is nooit ontken dat daar 'n 
univcrsele openbaring van God is en dat die wêreldgodsdicnste en 
die hoogtepunte van die humaniteit in die wêreld in verband daarmec 
staan nie. Wat die gereformeerde teologie egter ontken, is dat dit, 
gegewe die realiteit van die sonde, moontlik is vir mense buite die 
besondere heilswerk van die Gees om om tot 'n ware kennis van God 
en dus tot die vergiffenis van hulle sondes en die ewige heil te kom. 
Die kroongetuie daarvoor is Rom. 1:18 e.v. Die mense onderdruk in 
hulle sonde die waarheid van God, en selfs die hoogste vlugte van 
menslike moraliteit en religieusiteit, selfs die suiwerste vorms van 
humaniteit wat aangetref kan word, is in hulleself potensieel opstand 
teen die genade van God en selfs die mees gesofistikeerde wysc 
waarop die mens kan sondig teen God. Dit is hieroor dat die verskil 
gaan. Die gawes van God is werklik Gods gawes, is werklik geskenkc 
van die Heilige Gees. Maar dit kan deur die menslike sonde misbruik 
word en teen God gekeer word. Dit sál ook altyd weer gebeur, tensy 
God ingryp. Die onderskeiding tussen algemene en besondere werk 
van die Gees het hierop betrekking, en kan dus nie prysgegee word, 
sonder 'n drastiese wysiging van die visie op die crns van die sonde 
en die eksklusiviteit van die evangelie van Jesus Christus as die 
enigste weg waarlangs 'n mens van sy sonde verlos kan word nie. 

As dit bloot gaan om die wyse waarop die verhouding tussen die 
algemene en besondere werk van die Gees verstaan word, is daar 
ruimte vir diskussie. Met name die vraag of óók die algemene werk 
yan die Gees gesien moet word as uitvloeisel van die genade van God 
i n Christus Jesus, moet onder die oë gesien word. Karl Barth met sy 
afteer van alle natuurlike teologie het dié vraag dringend onder 
°ns aandag gebring. Sy fundcring van die universele werk van die 
Gees in die feit dat die genade van God in Christus onties aan die 
stepping voorafgaan, sodat die hele skepping reeds Christologies 
gekwalifiseer is, loop daarop uit dat hy die "algemene" werk van 
die Gees vanuit Jesus Christus verstaan. By homself het dit nie gelei 
tQt die konsep van die anonieme Christendom nie, maar dit het wel 
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aanlciding daartoc gcgec dat andcrc gcmecn het dat hullc konse-
kwenter as hy moet wees en dus tot dié konsep moet deurstoot. Die 
vraag is hoe ons oor die voorstelling van Barth moet dink. 

Miskien is dit inderdaad nodig om duideliker as in die verlede te 
sê dat alle genade, óók die algemene genade, die uitvloeisel is van 
die heilswerk van Christus. Die Heilige Gees is die Gees van Christus 
en selfs sy algemene werk rus in die kruisdood en opstanding van 
Christus. By Kuyper bestaan die neiging om die algemene werk 
van die Gees as iets min of meer selfstandigs naas sy besondere werk 
te sien en die verband tussen die algemene werk van die Gees en 
Christus te soek in die verband tussen die Gees en die ewige Woord, 
die Logos asarkos deur wie die wêreld geskape is. Hierdie verband 
sou ons nie wil ontken nie, maar ons sou tog graag daaraan wil 
toevoeg dat scdert die sondeval ook die onderhoudende genade van 
God en alles wat met die algemene werk van die Gees in verband 
staan, gefundeer is in die heilswerk van die vlecsgeworde Woord. 
In dié sin is alle genade in die wêreld Christelike genade. Ons be-
swaar teen Barth kan nie wees nie dat hy dit sê nie, maar teen die wyse 
waarop hy dit in 'n universalistiese gees uitwerk deur die hele skep-
ping onties in Christus beslote te sien en dus in 'n objektiewe sin 
as reeds die heil deelagtig, al is die wêreld nog nie daarvan bewus 
nie. Deur só objektief vanuit die voorgegewenheid van Christus te 
dink, relativeer Barth die betekenis van die evangelieverkondiging. 

By Rahner e.a. wat die konsep van die "anonieme Christendom" 
hanteer, word die grens wat by Barth nog gehandhaaf word, oorge-
steek en word gekonkludeer tot die aanwesigheid van Christelike 
heil in die wêreld buite die kerk as resultaat van die voor-gegewen-
heid van die genade in Christus. Wat by Barth nog net gerelativeer 
is, word by Rahner heeltemal bedreig, nl. die korrelasie tussen geloof 
en die gepredikte evangelie. Vir die reformatoriese teologie is die 
konsep van die "anonieme Christendom" op grond van die be-
tekenis van die Woordverkondiging en die geloof soos dit in Rom. 
10:9-10 geformuleer word, prinsipieel onaanvaarbaar. Omdat 
Rahner die heil buite die kerk Christologies fundeer, lyk dit asof hy 
nie Christus en die Gees uitmekaar haal nie. Maar hy haal wel 
Christus en die Woord uitmekaar en hy vul die inhoud van die 
begrip "geloof" op sodanige wyse, dat 'n mens implisiet 'n gelowige 
kan wees, selfs al is jy eksplisiet 'n ongelowige of 'n ate'is. Die be-
tekenis van die prediking word afgeswak tot 'n verheldering van wat 
mense reeds buite Christus om kan weet en besit, tot die eksplisiet-
maak van wat reeds implisiet by hulle aanwesig is. En die rede waar-
om Rahner dit kan doen, is dat hy die heil nie verstaan in terme van 
die vergiffenis van sonde en die toerekening van die vreemde ge-
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regtigheid van Christus, soos die Reformasie dit doen nie, maar as 
die realisering van die ware menslikheid. 

In sommige vorme van die politieke teologie word hierdie lyn 
nog vcrder deurgetrek en word heil heeltemal in horisontalistiese 
terme omskryf, en wel in dié sin, dat dit in die heil om die maat-
skaplike en politieke welsyn van die mens gaan. Dié heil word dan 
heeltemal nie meer verstaan in die "individualistiese" sin van die 
persoonlike bckering, vergiffenis van sonde en die deelhê aan die 
ewige lewe nie, maar as kollektiewe bevryding van onderdrukking 
en verknegting. Dié soort heil kom egter nie deur die evangelie-
verkondiging tot stand nie, maar deur die verandering van die son-
dige maatskaplike en politieke strukture wat die ware humaniteit 
onmoontlik maak. Verlossing word uiteindelik bewerk deurdat men-
se politiek en maatskaplik bevry word, sodat hulle tot outentieke 
menslikheid kan kom. Waar dit by Rooms-Katolieke teoloë nog ten 
minste só is dat die genade in Christus gesien word as voorafgaande 
aan die ware tekens van humaniteit in die wêreld, word dit hicr 
anders. Verlossing is iets wat die mens uiteindelik self kan bewerk, 
want hy kan die voorwaardes skep vir die totstandkoming van die 
egte humaniteit. Jesus is dan hoogstens 'n revolusionêre voorbeeld. 

Omdat dit om hierdie dinge gaan, om die vraag na die aard van 
die heil, na die diepte van die sonde en na die manier waarop 'n 
mens verlossing deelagtig word, is die gereformeerde onderskeiding 
tussen die algemene en die besondere werk van die Gees nie af te 
maak as 'n oorblyfsel van die teenstelling tussen natuur en genade nie. 
pit wil inteendeel eerder die teenstelling tussen sonde en genade 
heklemtoon, en daarin staan dit op die bodem van die Skrif. 

. Oii) Dit is nodig om nog iets dieper in te gaan op die vraag of 
die wyse waarop die gereformeerde teologie die algemene en die 
besondere werk van die Gees van mekaar onderskei, nie uitgaan 
van 'n individualistiese (soms word ook gesê: piëtistiese) heilsopvat-
t i n g en 'n geringskatting van die aardse lewe teenoor die hemelse 
tewe nie. Dit sou dan, aldus die beskuldiging, nie alleen 'n beves-
tiging wees dat die teenstelling tussen natuur en genade tog maar 
hier deurspeel nie, maar dit dien ook die doel van die ideologisering 
van die bestaande werklikheid, deurdat die heil net as iets bowe-
aards, iets van die hiernamaals verstaan word, terwyl niks aan die 
verandering van die onderdrukking en ellende in die wêreld gedoen 
word nie. 

Hierop kan alleen maar geantwoord word dat dit 'n oorvereen-
voudiging van die saak is om só te redeneer. Eerstens moet daar 
onderskei word tussen die individuele aspek van die heil en indivi-
dualisme. Die Bybel is nie individualisties in die sin dat alles net om 
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die individu draai nie. Die mens word in die Skrif altyd binne die 
verbande gesien waarin hy deur die skepping gestel is, en heil en on-
heil staan vir die mens binne die konteks van sy verbondenheid met 
Adam en Christus, die sondige mensheid en die nuwe mensheid. Dit 
is, behalwe waar daar skeefgroei was, altyd deur die kerk só ver-
staan. Wat egter vir die Skrif van die grootste belang is, is dat die 
heil 'n individuele aspek het. Dit gaan inderdaad om persoonlike 
verantwoordelikheid, persoonlike sonde, persoonlike berou en be-
kering; en daarvan kan niks afgedoen word, sonder om die evange-
lie grondig te perverteer nie. Dat die mens werklik ook as enkeling 
voor God staan met sy persoonlike skuld en dat hy met God 'n per-
soonlike verhouding kan hê, is 'n waarheid wat volgens die Bybel tog 
ook ten diepste met die waardigheid en menslikheid van die mens 
te make het. Depersonalisering en massafikasie het niks met huma-
niteit te make nie, maar is die verlies daarvan. As 'n mens van ideo-
logisering wil praat, dan is dit 'n ideologisering om van die mens 
niks meer as 'n lid van 'n bepaalde klas in die samelewing te maak 
en alles daaraan op te hang nie. Die Marxistiese verdeling van die 
samelewing in twee klasse en die in-ordening van die mens as lid 
van 'n klas is eerder 'n ontkenning as 'n respektering van die ware 
mens-wees van die mens. 

Tweedens moet gesê word dat dit nie in die Christendom gaan 
om die geringskatting van die aardse lewe nie, maar om 'n duide-
like onderskeiding tussen die mens se aardse lewe en sy geestelike 
lewe as sy ewige verhouding tot God. Die mens se geestelike lewe 
word verwerklik in sy aardse lewe, maar dit val nie daarmee saam 
nie en gaan ook nie daarin op nie. Daar is geen dualisme tussen 
liggaam en gees nie, maar wel 'n dualiteit van liggaam en gees. Netso 
is daar ook 'n dualiteit van aardse heil en ewige heil, soos daar ook 
'n dualiteit is van natuur en genade (of liewer, in gereformeerde 
terme, van skepping en herskepping). In die lig van die Bybel is dit 
onmoontlik om aardse welsyn en die volheid van die heil in 'n gees-
telike sin met mekaar te vereenselwig, asof die heil in aardse welsyn 
kan opgaan. Aardse welsyn word in die Bybel nie gering geag nie. 
Dit is 'n gawe van God wat met danksegging ontvang en geniet mag 
word. Die hele Ou Testament is daar om te getuig van die hoë be-
lang wat die aardse lewe voor die aangesig van God het. Die ge-
nesingswondere van Christus in die Nuwe Testament getuig daarvan 
dat in die herskepping die skepping weer ten voile heelgemaak sal 
wees. Dit geld ook van die gemeenskapslewe. Reg en geregtigheid 
onder die mense is vir God belangrik. Die hele sfeer van die maat-
skaplike en politieke lewe val hieronder. Die wet van God orden die 
onderlinge verhoudinge tussen die mense. Ook in die politieke lewe 
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wil God rcgecr en moet sy Koninkryk kom. Die heil wat God skenk, 
moet ook in die politieke en maatskaplikc lewe uitdrukking vind. 
Die sjaloom waarvan die Ou Testament praat, omvat dus ook die 
hele aardse lewe. 

Tog sou dit verkeerd wees om die aardse sjaloom sonder meer 
gelyk te stcl met die heil in die volste sin van die woord. Die sjaloom 
in sy volste sin bly ook in die Ou Testament iets eskatologies wat 
ver uitgryp bokant wat in die gebroke aardse werklikheid ooit 
moontlik kan word. Slegs die opstanding van die dodc kan uiteinde-
lik die voile realisering van die sjaloom wees. Vir die Bybel gaan die 
toil nie op in aardse welsyn of aardse geregtigheid nie. Christus ver-
kondig dat daar 'n skat in die hemel is wat prinsipieel onderskeie is 
van die aardse skatte waar mot en roes verniel, en waar diewe in-
breek en steel (Matt. 6 :19 e.v.). In die volste sin van wat dié be-
grippe binne die konteks van die Brief aan die Romeine het, sê 
Paulus dat die koninkryk van God nie spys en drank is nie, maar 
geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees (Rom. 14: 17). 
Hy verklaar dat as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, ons 
die ellendigste van alle mense sou wees (1 Kor. 15 :19). Daarom 
verwag die Christen ook 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarop 
geregtigheid sal woon (2 Pet. 3:13). Dit is tans nog verborge en 
dus 'n voorwerp van hoop (Rom 8 : 1 8 e.v.). Wie Paulus reg lees, 
sal egter nie op die gedagte kan kom dat Paulus daarby 'n binne-
wêreldse heilstaat in gedagte het wat êrens in die ope toekoms ge-
realiseer sal word nie. Paulus dink ten minste aan die verlossing van 
die liggaam (Rom. 8:23). Die volheid van die heil lê aan die ander 
kant van die eskatologiese gerig, want dit gaan daarin om 'n totale 
herskepping deur vuurheen(l Pet. 3 :7.10-11). 

Dit is seker moontlik om oor die hemelse aard van die heil op 
sodanige wyse te praat, dat die mens se verantwoordelikheid vir 
die aardse welsyn en geregtigheid op die agtergrond gedring word. 
Wanneer dit gebeur, is dit moontlik dat 'n beklemtoning van die 
heil as iets geesteliks inderdaad in diens gestel kan word van 'n 
ideologic van die handhawing van selfbelang. Daarvoor moet ons 
inderdaad geopende oë hê. Die teenoorgestelde gevaar is egter nie 
minder groot nie, nl. dat die Christelike geloof gekaap kan word 
deur 'n revolusionêre ideologic wat dit in diens wil stel van niks 
meer as die aardse welsyn van die mens nie. 

Die ervaring het geleer dat dit altyd uitloop op 'n verkragting 
van die evangelic van Christus. Dat die evangelie 'n boodskap van 
versoening is, kan binne hierdie ideologicsc raamwerk nie meer 
gehandhaaf word nie. Die Koninkryk van God en die utopiese idcale 
van die revolusionêre ideologic word in-een geskuif. God word op-
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gecis vir die politieke saak van écn maatskaplike klas. Met die 
grootste moeite kry Christus en die Gees 'n plekkie binne hierdie 
konsep, maar dan omgedui op 'n wyse wat geen betckenisvolle be-
roep meer op die Skrif kan doen nie. Die evangelie van die politieke 
teologie is 'n gesekulariseerde evangelie waarin humanisme en heil 
vereenselwig word, persoonlike sonde weggesyfer word en God tot 
die Borg word vir die ideale van 'n goue aardse toekoms. 

(iv) Afsluitend moet ons sê dat dit ook weer in die diskussie rond-
om die kosmiese werk van die Gees duidelik word dat die grootste 
beslissings val by die beantwoording van die vraag hoe die ver-
houding tussen Christus en die Gees, en die verhouding tussen die 
Gees en die Woord gedink word. Dit is opvallend dat die Parakleet 
in Joh. 14-16 telkens duidelik aan Christus en die Woord verbind 
word. Die Parakleet leer die dissipels alles en herinner hulle aan 
die woorde wat Christus tot hulle gespreek het (Joh. 14:26). Die 
Parakleet getuig van Christus en Hy verrig sy werk deur die ge-
tuienis van die dissipels heen (Joh. 15:26—27). Die oortuigingswerk 
wat die Parakleet in die wêreld verrig, het direk betrekking op 
Christus (Joh. 16:8 e.v.). Dit is net onmoontlik om in die lig van 
die Skrif uit te kom by die gedagte dat die Gees 'n kosmiese heils-
werk kan verrig wat woordeloos geskied en nie op Christus nie, 
maar op die ware humaniteit betrekking het. 

Dit is dan ook alleen vanuit 'n spekulatiewc en wysgerige benade-
ring van die heilsvraag dat Rahner e.a. hierdie tipe voorstelling kon 
ontwikkel. Skrifgronde daarvoor bestaan nie. Dit is meer die 
moderne lewensgevoel wat daaragter sit as die evangelie self. 
Rahner self motiveer sy redenasies telkens deur daarop te wys dat 
dit eenvoudig ondenkbaar is dat die talle mense in die wêreld wat 
op 'n ernstige wyse met die diepste vrae van die menslike lewe besig 
is of wat in hulle praktiese lewenskeuse getuienis van egte humani-
teit aflê, verlore kan wees. Dié soort oorweging vind ons na die 
Tweede Wêreldoorlog telkens weer terug by allerlei mense, soms in 
aansluiting by Bonhoeffer wat self met dié probleem geworstel het. 

Dit sou dwaas wees om te ontken dat daar vir ons denke pro-
bleme opgesluit lê in die vrae waaroor dit hier gaan. In laaste in-
stansie is ons egter in die teologie geroepe om die boodskap van die 
Skrif na te dink en te vertolk. Die Skrif gee ons egter geen gronde 
om meer te sê as dat die heil slegs in Christus is nie, en dat dit die 
deel van die mens word slegs deur geloof in die Woord van God. 
Daarby moet ons bly. 
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