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"Indien het naar recht en verdienste ging, dan waren alien verloren. Maar 
nu het naar genade gaat, is er ook voor de ellendigsten hoop. Indien werk 
en loon de maatstaf ware in het koninkrijk der hemelen, dan werd het voor 
niemand geopcnd. Of ook indien naar de leer van Pelagius de deugdzame 
om zijn deugd en de farizeër om zijn gerechtigheid werd uitverkoren, dan 
ware de arme tollenaar buitengesloten. Het Pelagianisme is zo meedogen-
loos hard. Maar de verkiezing belijden, dat is, in de onwaardigste der men-
sen, in de diepst gezonkene nog een schepsel Gods en een voorwerp zijner 
eeuwige liefde te erkennen. De verkiezing dient niet, gelijk ze zo dikwerf 
gepredikt wordt, om velen af te stoten, maar om alien uit te nodigen tot de 
rijkdom van Gods genade in Christus. Niemand mag geloven, dat hij een 
verworpene is, want elk wordt ernstig en dringend geroepen en is verplicht 
te geloven in Christus tot zaligheid. Niemand kan het geloven, want zijn 
leven zelf en alwat hij geniet is een bewijs, dat God geen lust heeft in zijn 
dood. Niemand gelooft het ook werkelijk, want zo had hij de hel reeds op 
aarde. Maar de verkiezing is een bron van troost en kracht, van nederig-
heid en ootmoed, van vertrouwen en beslistheid. De zaligheid des mensen 
ligt onwankelbaar vast in het genadige en almachtige welbehagen Gods." 

(Herman Bavinck: Geref. Dogm. II, 365-366) 



INLEIDING: UIT VRYE GUNS 
ALLEEN, UIT EWIGE MEEDOË 

1. Die doksologiesc kontcks van uitverkiesing en verbond 
Uitverkiesing en verbond is genadewoorde. Hulle gee uitdrukking aan die 
onverdiende guns, liefde en trou van God. In 'n situasie wat deur sonde, 
skuld en verlorenheid gestempel word, praat hulle van Gods onbegryplike 
goedheid. Daarom is die konteks waarin hierdie begrippe in die Bybel ge-
bruik word, dié van lofprysingen dankbaarheid (Rom. 8:28-39; 11:33-36; 
Ef. 1:3-14; Ps. 33; Ps. 65; Ps. 105 ens). 

Niemand kan ernstig van die Bybei kennis neem, sonder om op te merk 
dat uitverkiesing en verbond 'n beslissende plek in die prediking van die Ou 
en die Nuwe Testament inneem nie. In die Ou Testament draai alles om die 
uitverkiesing van Abraham en sy nageslag, die volk Israel, en die verbond 
wat God met hulle opgerig het. In die Nuwe Testament blyk dit dat Chris-
tus uit die nageslag van Dawid die uitverkore Verlosser van die wêreld is, in 
wie die gemeente tot die ewige lewe uitverkies is (Ef. 1:4). Die kerk is 
volgens 1 Pet. 2:10 'n uitverkore geslag. Die gelowiges word uitverkorenes 
genoem (Rom. 8:33; 11:7; 1 Kor. 1:27-28; Kol. 3:12; 1 Tes. 1:2-4 ens.). 
Maar, sê Paulus, daarmee ontvang die Christene deel aan die uitverkiesing 
van Israel as Gods verbondsvolk, sodat hulle tans ook deel in die verbond 
wat God met Abraham en sy nageslag gemaak het (Rom. 11, Gal. 3), en in 
die nuwe verbond waarvan die profete getuig het en wat in die bloed van 
Christus beseël is (Jer. 31:31-34; Eseg. 36:24-27; Matt. 26:27). 

Die sentrale boodskap van die Bybel is niks anders nie, as die evangelie 
van Gods genade in Christus Jesus. Die uitverkiesing is die geheim en 
fondament daarvan. Die evangelie is die boodskap dat Christus na die 
wêreld gekom het om te soek en te red wat verlore is (Luk. 19:10). Die hart 
van die evangelie is dat God die wêreld so liefgehad het, dat Hy sy enigste 
Seun gegee het, sodat dié wat in Horn glo, nie verlore sal gaan nie, maar die 
ewige lewe sal hê (Joh. 3:16). Paulus maak duidelik dat dit beteken dat 
almal gesondig het en ver van God af is, maar dat hulle, sonder dat hulle dit 
verdien, op grond van sy genade vrygespreek word vanweë die verlossing 
deur Jesus Christus (Rom. 3:23-24). 

Die uitverkiesingsleer onderstreep hierdie boodskap van genade. Dit sê: 
Nie deur ons verdienste nie, maar enkel deur Gods genade word ons gered. 
Nie ons het God gesoek nie, maar Hy het ons gesoek. Nie ons het vir God 
gekies nie, maar Hy het vir ons gekies. Dat ons in Christus glo, dat ons van 
°ns kant ook vir God kies, is nie die vrug van ons eie goedheid nie, maar is 
as sodanig reeds 'n geskenk van sy genade. Ons het Horn lief, omdat Hy ons 
eerste liefgehad het (1 Joh. 4:10,19). Die wat uit genade gered word, is hulle 
wat "deur die Vader aan die Seun gegee is" (Joh. 6:37). Niemand kan na 
Christus kom om gered te word, as die Vader hom nie na Christus trek nie 
(Joh. 6:44). Die verlossing is van voor tot agter die vrug van Gods liefde-
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voile en genadige inisiatief. Alles, alles is genade, onverdiende, vrye guns 
alleen! 

Maar daarmee is nie alles gesê nie. Die uitverkiesing beteken nie net dat 
ons verlossing uit vrye guns alleen is nie, maar (om aan te sluit by Totius se 
beryming van Ps. 89:7), dat dit ook is uit ewige meedoë. Daarom bring die 
Bybel ook die uitverkiesing in verband met Gods heilsplan, sy ewige welbe-
hae, sy voorneme, sy verkiesing van Christus voor die skepping van die 
wêreld, sy raadsbesluit (Ef. 1:3-11). Meermale word begrippe soos verordi-
neer of bestem in die Bybel gebruik om aan te dui dat dit 'n beskikking van 
God is as mense tot die geloof in Christus kom (Hand. 13:48; Rom. 8:29-
30; Ef. 1:11). Die verkiesende liefde van God lê vas in sy ewige wil. Daar is 
geen enkele grond in die voorwerpe van sy verkiesing dat God hulle sou 
verkies nie. Dit is slegs sy vrymagtige en genadige wil wat bepaal wie Hy 
uitkies en laat nader kom (Ps. 65:5). Maar daarom is die redding ook nie 
iets toevalligs nie. Dit was van ewigheid af al in die hart van die Vader. Hy 
het dit beplan en bewerk. Daarom kan dit ook nie weer van ons weggeneem 
word nie. Dit is gefundeer in die ewige trou van God. Die uitverkiesingsleer 
is die skerpste moontlike formulering van die vrymagtige, en daarom ook 
effektiewe karakter van Gods genade. 

Die kenmerkende van die Bybelse uitverkiesingsleer is egter dát dit so 
innig verbind is aan die verbondsleer. God gaan in sy verkiesing nie op 'n 
individualistiese wyse te werk nie. Die uitverkiesing in Christus is van die 
begin a f ' n saak van gemeenskap, sodat die Seun baie broers kan hê van wie 
Hy die Eersteis(Rom. 8:29). Die uitverkorenes is nie los individue wat hier 
en daar uit die mensheid opgetel word nie. God verwerklik die uitverkie-
sing in 'n gemeenskap waarmee Hy 'n verbond aangaan. Hy kies Abraham 
en sy nageslag vir Horn as die volk en gemeenskap waarbinne sy uitverkie-
sing in die geskiedenis gestalte aanneem. Aan daardie volk gee Hy sy belof-
tes en sy wet, en by die verbond wat Hy met daardie een volk aangaan, lyf 
Hy almal in wat uit al die volke van die aarde tot die heil geroep word. Die 
verbond is die vrug van Gods vrymagtige genade, maar terselfdertyd ook 
die historiese gestalte en instrument daarvan. Sy vrymagtige en genadige 
beskikking oor en neerbuiging na sondaars geskied in die vorm van verkiesing 
tot die verbond, van roeping tot lewe in die verbond, en deelname aan die 
seëninge van die verbond. 

In die geskiedenis van die gereformeerde kerke het dit daarom gebruiklik 
geword om na die uitverkiesing as die hart van die kerk te verwys. Dit is die 
bron en fondament van ons verlossing. Maar daarmee saam is die ver-
bondsleer ontwikkel as die konteks waarbinne daar oor die uitverkiesing 
op 'n Bybelse manier gepraat kan word. Daarom is dit ondenkbaar dat 
uitverkiesing en verbond in die geloofstaal, in die geloofsdenke en - wat die 
belangrikste is - in die lofsange van die kerk verwaarloos kan word. 

2. Die logiese probleme rondom verkiesing en verbond 
Tog is dit nie altyd so begryp nie. Die geskiedenis leer dat die boodskap van 
die uitverkiesing van die vroegste tyd af bepaalde probleme vir die kerk 
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ingehou het. In die eerste eeue is nog weinig aandag daaraan gegee. In 'n 
situasie van sedelike verval en geestelike verwarring het die kerk in sy predi-
king veral 'n oproep tot almal laat uitgaan om hulle te bekeer en in Christus 
te glo. Teenoor die libertinisme, maar ook teenoor die determinisme en 
fatalisme van die gnostiek, Stoïsynse wysbegeerte en astrale bygeloof stel 
die kerk die boodskap van persoonlike skuld en die mens se verantwoorde-, 
likheid. Oor die uitverkiesing en verbond word daar dan nog nie so veel 
gepraat nie. 

Tog kon die kerk ook nie daaraan verbygaan nie en daarom vind ons dat 
reeds vanaf die tyd van die eerste teoloë van die kerk, die Apologete, oor 
sake nagedink is wat met die uitverkiesing in verband staan. Justinus die 
Martelaar (tweede eeu) neem al standpunte in wat direk met die problema-
tiek van die uitverkiesing te make het. Later sou teoloë soos Chrysostomus, 
Hiëronimus en Athanasius hulle ook met die uitverkiesing besig hou, selfs 
al was dit nog nie 'n saak van diskussie in die kerk nie. Vanaf die tyd van 
Augustinus word die uitverkiesing egter 'n tema wat nooit weer van die 
teologiese agenda sou verdwyn nie. 

Wat die verbondsleer betref, moet ons sê dat dit in die tyd voor die 
Reformasie eintlik nie tot ontwikkeling gekom het nie. Tog het die kerk 
van die begin af besef hoe wesenlik dit vir die verstaan van die Bybel is, 
anders sou daar nie so vroeg al na die twee dele van die Bybel as die "Ou 
Testament" en die "Nuwe Testament" (wat dieselfde beteken as ou en 
nuwe verbond) verwys gewees het nie. Deur so te praat, het die kerk getoon 
dat hy begryp het dat die hele boodskap van die Bybel verstaan moet word 
as boodskap van die verbond. 

Tog was daar van die begin af besondere probleme verbonde aan die leer 
van verkiesing en verbond. Dit is veral probleme vir die mens se logiese 
denke en morele besef wat opduik sodra die leer van uitverkiesing en ver-
bond uit die doksologiese konteks van die Bybel uitgehaal, en rasioneel 
hanteer word. Wat in die gebed en die lofsang uitgespreek kan word oor die 
wonder van Gods genade en verkiesende liefde, word op die vlak van die 
rasionele denke problematies, tensy die denke aan 'n streng geloofstug 
onderwerp word, sodat dit binne die klimaat bly waarin die Skrif praat. Dit 
het ongelukkig in die geskiedenis nie altyd gebeur nie. 

Die probleme rondom uitverkiesing en verbond hang daarmee saam dat 
albei die vryheid en vastheid van Gods genade beklemtoon as iets wat 
suiwer van Gods kant oor sommige mense beskik word, sonder enige ver-
dienste van hulle kant. Dit roep egter direk die tweeledige morele vraag op 
of dit (a) rymbaar is met die sterk klem wat die Bybel op die mens se 
verantwoordelikheid plaas, as sy redding tog nie van homself afhang nie, 
maar 'n vrye geskenk van God is, en (b) of dit in ooreenstemming met die 
goedheid van God is as Hy die vrye geskenk net aan sommige mense gee, 
terwyl niemand dit kan verdien nie en niemand daarsonder gered kan word 
me. Kort saamgevat, hang die probleme rondom uitverkiesing en verbond 
saam met die vraag of die wese van God en die wese van die mens nie 
daardeur aangetas word nie. 

Dat nie alle mense gered word nie, dat daar 'n ewige verdoemenis naas 
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die ewige heerlikheid is, is vir die morele besef van die mens logies aanvaar-
baar, maar dan moet die grond vir hierdie verskil in mense se uiteindelike 
lot in hulle eie doen en late gegrond wees. As verkiesing en verwerping 
beteken het dat God die goeies verkies en die slegtes verwerp, was daar vir 
die mens se morele besef geen probleem nie. Maar nou is dit juis die kern 
van die Bybelse boodskap oor verkiesing en verbond dat dit nie die geval is 
nie. Enersyds leer dit dat die sonde nie maar net in morele terme verstaan 
kan word nie, sodat alle mense kwalitatief ewe skuldig en verwerplik voor 
God is; andersyds dat God uit die verlore mensheid volgens sy eie vrymag-
tige welbehae uitkies wie Hy wil, en verbygaan by wie Hy wil, sonder dat 
daar enige grond vir sy keuse in die mens self gevind kan word. Gods keuse 
deurkruis eenvoudig die menslike morele besef, en is daarom vir die logika 
ondraaglik. 

Die Bybel leer dat God in sy soewereine vryheid aan sommige mense in 
hulle sonde verbygaan. Slegs Israel word as volk verkies, nie die ander 
volkere nie (Deut. 7:6). Dit word aan die dissipels van Jesus gegee om die 
geheimenisse van die koninkryk te verstaan, maar nie aan die wat buite is 
nie (Mark. 4:11). Die Vader verberg die dinge van die koninkryk vir wyse 
en verstandige mense, maar openbaar dit aan kindertjies (Luk. 10:21). 
Christus het gekom tot 'n val en opstanding van baie in Israel (Luk. 2:34), 
en daarom is Hy ook vir baie'n rots waaroor hulle struikel, omdat hulle nie 
aan die Woord gehoorsaam is nie - soos God dit vir hulle bestem het (1 Pet. 
2:8). Hierdie onderskeid wat God tussen die mense maak en wat klaarblyk-
lik nie op morele gronde nagereken kan word nie, laat aan die een kant die 
vraag ontstaan of spesifiek die leer van die uitverkiesing nie van God 'n 
willekeurige God maak nie, en aan die ander kant of dit nie die mens in 
fatalisme dompel, as sy redding tog nie van homself afhang nie, maar alleen 
as Gods vrye geskenk ontvang kan word. Hierdie soort vrae laat die vreug-
de oor die uitverkiesing verdwyn en maak dit eerder tot 'n probleem as tot 
'n oorsaak van lofprysing. 

Die Bybel self maak nie uit hierdie bo-morele karakter van die verkiesing 
die konklusie dat die mens se sedelike besef en sy verantwoordelikheid 
opgehef word nie. In die verkondiging blyk die Bybel die mens juis verant-
woordelik te stel vir sy eie sonde en vir die keuse wat hy tussen God en 
homself, tussen gehoorsaamheid en ongehoorsaamheid maak. Dat God in 
sy raad en keuse oor die mens beskik, selfs van ewigheid af, word in die 
Bybel nie vertolk in die sin dat die mens daarmee 'n blote pion geword het 
wat op Gods skaakbord rondgeskuif word, sonder dat sy eie wil en keuse 
ten voile ernstig opgeneem word nie. Vir die menslike logika moet die 
alwerksaamheid van Gods genade soos dit in die verkiesings- en verbonds-
leer na vore kom, logies afstuur op determinisme en selfs fatalisme. Maar in 
die Bybel gebeur dit nie. 

Dit is geen wonder nie dat daar van die begin af geworstel is met die 
logiese probleme rondom die leer van Gods onverdiende genade: daar was 
altyd diegene wat probeer het om op een of ander wyse tog die leer van die 
uitverkiesing en die verbond met die mens se rede en morele besef op soda-
nige wyse te rym, sodat die probleme opgelos kon word. Om hierdie wor-
16 



steling draai die geskiedenis van die teologiese hantering van die verkie-
sings- en verbondsleer. Daarby het dit dikwels gebeur dat juis die geheime-
nis van die uitverkiesende genade van God weggesyfer is in 'n visie wat wel 
logies lyk, maar nie meer reg kan laat geskied aan die wyse waarop die Skrif 
aan die een kant die vrymag van Gods genade, en aan die ander kant die 
verantwoordelikheid van die mens gelyktydig vashou nie. 

Die uitdaging van die uitverkiesings- en verbondsleer is om aan albei 
hierdie dinge vas te hou op die wyse waarop die Bybel dit doen. Die groot 
vraag is hoe ons uitverkiesing en verbond in die dogmatiek ter sprake moet 
bring om die gevare te vermy wat met ons logiese sisteemdenke gegee is. Dit 
kan alleen gebeur as daar begrip is vir die eie-aard van Gods genadige 
omgang met die mens in die verbondsverhouding, waarin sowel die vrymag 
van Gods genade as die verantwoordelikheid van die mens tot hulle reg 
kom. Daarom is dit sinvol om uitverkiesing en verbond in noue samehang 
met mekaar te behandel. 

3. Die aanpak van die uitverkiesings- en verbondsleer 
Die groot opdrag van die dogmatiek is nie om die logiese probleem wat die 
genadeleer vir ons denke inhou, te probeer oplos nie, maar om op sodanige 
manier oor uitverkiesing en verbond te praat, dat die waarheid daarvan op 
'n Bybelse wyse in die geloofsverstaan van die gemeente, in prediking en 
pastoraat kan funksioneer. In die Bybel self neem uitverkiesing en verbond 
'n sinvolle plek in verkondiging, lofprysing, gebed en vermaning in. Dit 
moet ook in die kerklike lewe so wees. 

In verband daarmee het die vraag hoe en waar die uitverkiesing in die 
dogmatiek ter sprake moet kom, 'n groot rol in die geskiedenis gespeel. Die 
saak waarom dit in die uitverkiesingsleer gaan, leen hom daartoe om of in 
die leer aangaande die verlossing (soteriologie), of in die leer aangaande 
God (teologieJ behandel te kan word. Dit het geblyk dat die keuse wat hier 
gedoen word, belangrike implikasies kan hê vir die wyse waarop die pro-
blematiek benader en hanteer word. Dit gaan in die leer van die uitverkie-
sing om Gods vrymagtige genade, maar dit is moontlik om die aksent of op 
die eerste, of op die tweede van hierdie woorde te laat val. Die ervaring het 
geleer dat 'n behandeling van die uitverkiesingsleer in die verlossingsleer 
meer daartoe neig om die nadruk te laat val op die genadige karakter van 
die uitverkiesing. Dan onderstreep dit veral die onverdiende karakter van 
die verlossing. Wanneer dit egter in die Godsleer behandel word, is die 
neiging dikwels om die aksent meer te laat val op die vrymagtige karakter 
van hierdie genade. Dan tree veral die element van die predestinasie of 
voorbeskikking van God op die voorgrond. 

In beginsel hoef die plek waar die uitverkiesing ter sprake kom, nie die 
hantering daarvan te affekteer nie, maar in die praktyk het dit altyd weer 
geblyk belangrik te wees vir die vraag watter soort logiese eensydigheid 
nomself die maklikste aan die dogmatikus opdring. In die geskiedenis is die 
uitverkiesing deur Augustinus in die verlossingsleer aan die orde gestel. 
Dan val die klem hoofsaaklik op die genade en hoe dit die antropolcgie en 
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hamartologie raak. Daar is egter so 'n direkte samehang tussen die uitver-
kiesing en die Godsleer, dat dit nie vreemd is dat die uitverkiesing later 
steeds meer in die Godsleer behandel is nie. Dan kom die vrae oor Gods 
beskikking en die mens se verantwoordelikheid meer op die voorgrond: die 
antropologie en die leer van die voorsienigheid. Een van die implikasies 
daarvan was dat dit met die loop van tyd 'n dominerende posisie in die hele 
dogmatiek verkry het, en onder die invloed van die skolastiek op 'n wyse 
hanteer is wat die probleme rondom die uitverkiesing op 'n toegespitste 
manier geaksentueer het. 

In die lig daarvan word dit duidelik waarom daar diegene was wat bly 
soek het na middelweë en 'n behandeling van die uitverkiesing op 'n meer 
pastorale wyse, sodat die probleme wat daaraan vir prediking en pastoraat 
verbonde is, beter hanteer kon word. In hierdie verband het die verbonds-
leer meermale daartoe gedien om juis in die gereformeerde tradisie die 
uitverkiesingsleer aan te vul en te balanseer. 

Die hoogbloei van die verbondsleer kan onder andere verstaan word as 
'n poging om weg te kom van die oorheersing van die dogmatiek deur die 
uitverkiesingsleer en om die probleme daarvan so te hanteer, dat dit nie 'n 
bedreiging vir prediking, pastoraat en die verantwoordelikheid van die 
gelowiges sou word nie. Daarom bring ons die verbondsleer binne hierdie 
konteks ter sprake. Dit bied ons ook die beste geleentheid om die vraag na 
die onderlinge verband tussen uitverkiesing en verbond aan die orde te stel, 
wat die groot probleem is waarom die verskille in die verbondsleer draai. 
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DOGMAHISTORIESE ORIËNTASIE li 



1.1. DIE UITVERKIESING IN DIE 
VERLOSSINGSLEER 

1.1.1. Augustinus: die radikale verdorwenheid van die mens 
Die geskiedenis van die uitverkiesingsleer begin by Augustinus (354-430). 
Dit is by horn direk verbonde aan sy nadenke oor die soteriologie, en in die 
besonder aan sy insig in die totale bedorwenheid en onvermoë van die mens 
om uit homself vir die goeie te kies of tot Christus te kom. Wat hy gevolglik 
oor die uitverkiesing te sê het, is wesenlik niks anders nie, as 'n ontvouing 
van die leer aangaande die genade van God wat die mens uit daardie verlo-
renheid red. 

In die tyd voor Augustinus is die uitverkiesing ook in verband met die 
verlossing van die mens ter sprake gebring: daar is altyd besef dat om gered 
te word, beteken om deur God uitverkies te wees. Sedert Justinus die Mar-
telaar was dit egter gebruiklik om te sê dat God diegene uitverkies het van 
wie Hy tevore gesien het dat hulle uit vrye wil vir die goeie sou kies. In die 
Nuwe Testament word die Griekse term prognosis inderdaad enkele kere 
gebruik as sinoniem vir ander terme wat op die uitverkiesing betrekking het 
(vgl. Rom. 8:29, 11:2). Dit het aanleiding daartoe gegee dat die uitverkie-
sing as Gods voorkennis (Latyn: praescientia of praevisio) geïnterpreteer is, 
wat natuurlik nie rekening hou met die diepe betekenis wat die begrip 
prognosis in die Nuwe Testament het nie. Teen die agtergrond van die 
Hebreeus jadah gebruik Paulus die begrip "ken" van die verkiesende liefde 
waarmee God sy uitverkorenes van ewigheid af toegeëien en tot die heil 
bestem het. Die Latynse praescientia of praevisio het glad nie dieselfde 
betekenis nie, maar slaan op 'n blote vooruit-weet of vooruit-sien. In hier-
die sin sou die term "prognose" later veral in die mediese praktyk gebruik-
lik word (Bultmann: TWNT, I, 715-716). 

Die hantering van die begrip voorkennis in hierdie (oppervlakkige) bete-
kenis het ingrypende gevolge vir die leer van die uitverkiesing gehad, omdat 
dit deur die eeue daarin 'n rol sou speel. Wanneer gesê word dat die uitver-
kiesing op Gods voorkennis berus, beteken dit dat God nie vooruit bepaal 
wat met 'n mens sal gebeur nie, maar dat Hy sy verhouding tot die mens 
laat bepaal deur sy voorkennis van wat die mens self in sy vryheid sal doen. 
Gods verkiesing van die mens is dan sy reaksie op die keuse van die mens 
vir Horn. Deur hierdie voorstelling van sake word die wilsvryheid, verant-
woordelikheid en selfbeskikking van die mens gehandhaaf, maar die soe-
wereiniteit en vryheid van God word ingeperk deurdat dit afhanklik ge-
maak word van die mens se vryheid. 

Vir die genadeleer het dit groot gevolge. As Gods gawe van genade aan 
die mens soos by Justinus, maar ook by Ambrosius, Origenes, Hiëronimus 
en feitlik by al die kerkvaders voor Augustinus verstaan word as reaksie op 
sy voorkennis daarvan dat die mens die genade goed sal gebruik, beteken 
dit dat die waardigheid\an die mens die grond van die uitverkiesing, en dus 
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ook van die verlossing, word. Hierdie standpunt word nog steeds deur die 
Oosters-Ortodokse Kerk gehuldig. Daarmee word 'n element van verdien-
ste in die verlossing van die mens ingebou en is die genade van God nie 
werklik meer vrye en onverdiende genade wat alle roem uitsluit, soos die 
Nuwe Testament daaroor praat nie (Jewett: 1985, 68-69). 

Dit het Augustinus duidelik ingesien. Die punt waarop hy daarby veral 
ingehaak het, was die Bybelse leer van die totale bedorwenheid van die 
menslike natuur en die volkome onvermoë van die mens om iets tot sy eie 
redding by tedra(Lohse: 1963,116e.v.). Dat hy die eerste teoloog was wat 
dit na vore gebring het, hang in groot mate saam met sy eie lewenservaring. 
Die wyse waarop hy uit 'n lewe van sonde gered is soos 'n stuk brandhout 
wat uit die vuur geruk is, het meegebring dat hy nie so optimisties as sy 
voorgangers gedink het oor die mens se vermoë om homself te bekeer nie. 
Dwarsdeur sy lewe was dit in sy bewussyn ingebrand dat dit slegs 'n mags-
daad van Gods onverdiende genade was wat hom oorgebring het uit die 
duisternis na die lig. Daarvan lê hy in sy Confessiones op 'n aangrypende 
wyse getuienis af. 

Tog was dit veral sy bestudering van die briewe van Paulus wat hom tot 
dieper insig in die genadekarakter van die heil gebring het. Waar hy selfs na 
sy bekering nog van oordeel was dat die mens se wil vry is, en dat dit in die 
mag van die vrye wil lê om vir Gods genade te kies (vgl. sy De libero 
arbitrio), kom hy deur die bestudering van Paulus tot ander insigte. In 
aansluiting by bepaalde gedagtes van Ambrosius oor die erfsonde ontwik-
kel hy dan sy leer van die radikale sondigheid en verlorenheid van die mens. 

In sy weric De correptione et gratia sit hy later uiteen hoe die mens uitge-
val het uit sy oorspronklike situasie van vryheid om nie te sondig nie (posse 
non peceare). Gevolglik kan die mens tans sonder die hulp van Gods ge-
nade niks anders doen as om te sondig nie (non posse non peccare). Hoewel 
die mens nog in 'n formele sin wilsvryheid het, sodat hy verantwoordelik 
gehou kan word vir sy sonde en verlorenheid, word sy wil en begeertes 
heeltemal deur die sonde beheers. Hy kan nie eers meer begeer wat werklik 
goed vir hom is en waartoe Hy deur God bestem is, nl. om God aan te kleef 
nie (adhaerere Deo). In trots, selfliefde en begeerlikheid soek die mens nou 
nog net selfhandhawing en die bevrediging van sy bose hart. Hy behoort 
tot die massa perdita of die massa perditionis, die verlore mensemassa, en 
kan homself op geen manier ontworstel aan die greep van erfsonde en 
verlorenheid nie (Kraus: 1977, 39). 

Dit is slegs wanneer die genade van God die mens aanraak en sy wil 
ombuig, wanneer die Heilige Gees die mens innerlik bevry, dat hy aan die 
roeping van God gehoor kan gee. In hierdie verband bring Augustinus die 
uitverkiesing ter sprake. Die kragdadige roeping wat tot die mens uitgaan 
en sy wil verander, is gegrond in Gods uitverkiesing waardeur Hy uit die 
gevalle menslike geslag 'n bepaalde getal uitverkorenes tot die ewige heil 
bestem het. Veral deur sy bestudering van Rom. 9 kom Augustinus hier tot 
sterk insigte in die vrymag van God waardeur Hy op soewereine wyse 
mense tot die lewe uitkies. 

Die uitverkiesing berus nie op Gods voorkennis van wat die mens met 
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die genade sou maak nie, want waar dit so voorgestel word, is die keuse van 
God geen vrymagtige keuse van genade meer nie, maar gegrond op mens-
like verdienste. Hy ontken nie dat Gods voorkennis en die uitverkiesing 
met mekaar in verband staan nie, maar die "voorkennis" waaroor hy dan 
praat, is die voorkennis wat God het van wat Hy self in die geskiedenis 
gaan doen en aan wie Hy sy genade sal skenk om gered te word. Daar is 
werklik niks in die mens wat as grond van die uitverkiesing kan dien nie. 
Die uitverkiesing is Gods grondelose liefdeskeuse wat deur niks buite 
Homself veroorsaak word nie (Pelikan: 1971, 297 e.v.). 

Uit sy geskrif Ad Simplicianum (395) blyk dat Augustinus reeds voor die 
Pelagiaanse stryd tot helderheid oor die uitverkiesing gekom het. Sy be-
skouings sou egter tot voile ontwikkeling kom in sy stryd met Pelagius en 
sy medestanders. Sy geskrifte De correptione et gratia en De praedestinatio-
ne sanctorum, waarvan die tweede gedeelte as De dono perseverantiae be-
kend is, bied die beeld van sy gerypte gedagtes. Daarin maak hy duidelik 
hoe die verlossing vir die mens slegs uit Gods genadige verkiesing voort-
vloei (Muhlenberg: 1982, 464 e.v.). 

Aan diegene wat God verkies, gee Hy die genade van die Heilige Gees 
om hulle wil om te buig (gratia praeveniens). Daardeur word hulle vry om 
vir God te kies, 'n keuse waarin die mens begelei word deur telkens nuwe 
gawes van Gods genade (gratia subsequens of cooperans). Hierdie genade-
werk van die Heilige Gees in die mens is onweerstaanbaar (irresistibilis). 
Dit beteken dat die genadewerk van God in die uitverkorene alle weerstand 
oorwin om horn tot volkome verlossing te bring. Daartoe skenk God aan 
die uitverkorene ook die donum perseverantiae, die gawe van volharding. 

So is die verlossing van die mens vir Augustinus van voor tot agter 'n 
saak van louter genade. Hy was die eerste kerkvader wat Paulus in sy 
boodskap van die sola gratia goed verstaan het. Hy het Paulus ook daarin 
goed verstaan, dat hy die boodskap van Gods genade tot op die diepste 
wortel daarvan, die vrye en genadige verkiesing van God, teruggevoer het. 

Uiteraard was Augustinus nie ongevoelig vir die kritiek dat sy kyk op die 
uitverkiesing tot valse gerustheid by diegene kan lei wat meen dat hulle 
uitverkies is nie. Daar is beweer dat dit mense trots en sorgeloos sou maak, 
veral in die lig van sy leer dat die genade onweerstaanbaar is en dat geen 
uitverkorene ooit verlore sal gaan nie. Om hierdie kritiek af te weer, aan-
vaar hy dat daar ook mense kan wees in wie die genade van God 'n bepaal-
de verandering bewerk, selfs die wedergeboorte, wat tog nie die gawe van 
volharding ontvang nie en dus later weer uit die genade kan verval. Op 
grond daarvan leer hy dat niemand in hierdie lewe absoluut seker kan wees dat 
hy uitverkies is en beslis gered sal word nie. Die gelowiges moet dus nie 
oorgerus word nie, maar met vrees en bewing vashou aan die genade van 
God en voortdurend bid om in die genade bewaar te word. Eers aan die 
einde sal dit blyk of die wedergebore mens ook deur Gods genade volhard 
het en dus werklik uitverkore is (Polman: 1936, 159 e.v.). 

Omdat dit binne sy denkraamwerk egter nie moontlik is dat iemand deur 
sy gebede van 'n nie-uitverkorene tot 'n uitverkorene kan word, of deur sy 
hoogmoed van 'n uitverkorene tot 'n nie-uitverkorene nie, het hierdie ge-
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dagtes van Augustinus sy teenstanders nie oortuig nie. In die lig van sy 
sterk klem op die alles-bepalende wil van God kon dit hoogstens pastorale 
betekenis hê. Wat hy op hierdie wyse aan die een kant probeer wen het, het 
hy aan die ander kant weer verloor deurdat juis die element van die heilse-
kerheid wat by Paulus so innig met die uitverkiesingsleer verbonde is, by 
horn nie tot sy reg kom nie. 

1-1.2. Die antropologiese protes: die vryheid van die wil 

Augustinus se leer oor die totale bedorwenheid van die mens het op groot 
weerstand gestuit by diegene wat, soos Pelagius en sy medestanders Caeles-
tius en Julianus van Eclanum, uit antropologiese en pastorale oorwegings 
die mens se verantwoordelikheid vir sy eie redding wou handhaaf. Hulle 
kon daarby aansluit by die teologiese tradisie sedert die Apologete en daar-
op wys dat Augustinus se leer eintlik 'n nuwe opvatting is waardeur hy die 
mens se natuurlike moraliteit en wilsvryheid ondermyn. Hulle beskuldig 
horn van beïnvloeding deur die Manigei'sme en 'n terugval in die fatalisme. 

Pelagius verwerp die leer van die erfsonde en hou vol dat elke mens 
gebore word in dieselfde posisie as Adam voor die sondeval, met dieselfde 
vrye wil en keuse. Dat daar in die praktyk van die algemene sondigheid van 
die mensdom gepraat moet word, moet nie aan die verdorwenheid van die 
menslike natuur toegeskryf word nie, maar aan die slegte invloed wat die 
geslagte op mekaar het. Indien iemand wil, kan hy hom egter daaruit los-
maak en homself daarvan vry hou. As God die mens gebied om die goeie te 
doen, kan hy ook, anders is die gebod sinloos. Pelagius ontken nie dat die 
mens genade nodig het nie, maar hy verstaan onder genade die feit dat God 
die mens die sonde vergewe wat hy gedoen het, dat God die mens voorsien 
van hulpmiddels soos die wet en die voorbeeld van Christus sodat hy kan 
weet hoe hy moet lewe, en dat God die mens van nature begiftig het met die 
vermoë om tussen goed en kwaad te kan kies. 

Aan die persoonlike vroomheid van Pelagius en sy goeie bedoeling om 
sedelike ems in die kerk te stimuleer, kon niemand twyfel nie. Tog het die 
kerk by die sinode van Karthago in 412, en later weer eens by die konsilie 
van Efese in 431, 'n aantal uitsprake gedoen wat bedoel was as die veroor-
deling van die Pelagianisme. Pelagius se oppervlakkige opvatting van ge-
nade is bestry, die leer van die erfsonde is gehandhaaf as noodsaaklik met 
die oog op die praktyk van die kinderdoop, en die inherente perfeksionisme 
van die Pelagianisme is afgewys. 

Dit het egter nie beteken dat die kerk daarmee die opvattings van Augus-
tinus as sodanig aanvaar het nie. Oor die eintlike sake waaroor dit tussen 
Augustinus en Pelagius gegaan het - die totale bedorwenheid van die mens-
like natuur, die ware aard van die genade en die vryheid van God in sy 
genadige uitverkiesing - word daar in die kerklike uitsprake geswyg. Dit is 
dan ook nie vreemd dat die verset teen Augustinus in die kerk kon oplaai en 
groot krag kon ontplooi in die sg. Semipelagianisme nie. 

Reeds voor die konsilie van Efese in 431 was daar 'n groep teoloë wat wel 
die opvattings van Pelagius op bepaalde punte verwerp het, maar ook nie 
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bereid was om met Augustinus mee te gaan nie. Hulle standpunt kom neer 
op 'n sintese tussen Pelagius en Augustinus. Vandaar die benaming Semi-
pelagianisme wat sedert die 17de eeu aan hulle denkrigting gegee is. Die 
kenmerkende daarvan is dat dit teenoor Pelagius daaraan vashou dat die 
mens nie sonder die hulp van die genade gered kan word nie, maar teenoor 
Augustinus handhaaf dat die genade alleen betekenis het as die mens van sy 
kant met die genade saamwerk. Augustinus se leer dat God alleen die mens 
se verlossing uit genade bewerk (monergisme), word dus ingeruil vir die 
sinergisme waarvolgens die medewerking van die mens met die genade vir 
die verlossing onontbeerlik is (Lohse: 1963, 126 e.v.). 

Dit is veral die wyse waarop Augustinus oor die gebondenheid van die 
wil, die onweerstaanbaarheid van die genade en die onvoorwaardelikheid 
van Gods uitverkiesing gepraat het, wat teoloë soos Johannes Cassianus en 
Vincentius van Lerinum tot teëspraak opgeroep het. Hulle was bereid om 
taamlik ver met hom mee te gaan in sy opvattings oor die erns van die 
sonde en selfs in sy siening van die erfsonde, maar dit het volgens hulle nie 
beteken dat die mens sy wilsvryheid heeltemal verloor het nie. Dit is wel 
deur die erfsonde verswak, sodat dit die hulp van Gods genade nodig het 
om reg te funksioneer, maar dit het tog nog steeds betekenis in die sin dat 
die mens vir God kan kies en selfs die eerste tree na God kan gee, soos hy 
omgekeerd ook weer in staat is om die genade van God te weier. 

By die sinode van Aries in 473 wat onder die invloed van Cassianus en 
Faustus van Rhegium gestaan het, triomfeer die Semipelagianisme. Die 
leer word verwerp dat die mens na die val van Adam sy wilsvryheid verloor 
het en dat die mens nie met Gods genade kan saamwerk vir sy verlossing 
nie. Selfs die mens wat gered is, is nog in gevaar om weer verlore te kan 
gaan, en hy wat verlore is, kon gered gewees het. Die bedoeling is duidelik: 
Augustinus se visie op die totale bedorwenheid en onmag van die mens 
word afgewys, en daarmee ook sy leer van die uitverkiesing as Gods onver-
anderlike keuse uit vrye genade sonder inagneming van enige verdienste 
van die mens. In 'n terugkeer agter Augustinus leer die Semipelagiane dat 
die uitverkiesing rus op Gods voorkennis van die keuse wat die mens uit 
vryheid sou doen. 

Die kerk het egter ook die Semipelagianisme nie aanvaar nie. By die 
uiters belangrike sinode van Orange in 529 is dit veroordeel. Die noodsaak-
likheid van die genade vir die aanvang en voortgang van die nuwe lewe in 
die sondaar word daar bely en van die vrye wil word gesê dat dit deur die 
sonde sodanig verswak is, dat dit sonder die hulp van Gods genade nooit 
vanself kan doen wat God vra nie. Die noodsaaklikheid van Gods voor-
gaande genade (gratia praeveniens) vir die aanvang van die verlossing 
word duidelik gehandhaaf. Die geloof is 'n gawe van God. Alle goeie werke 
word in die mens deur die genade van God gewerk, terwyl die leer verwerp 
word dat Gods genade verleen word op grond van die goeie werke wat die 
mens verrig. God het ons lief soos ons sal word deur sy genade, nie soos wat 
ons deur ons eie verdienste is nie. So word ook Augustinus se leer van die 
gratia cooperans vasgehou. 

Hoewel dit ongetwyfeld die bedoeling van Orange was om te handhaaf 
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dat die mens deur die genade gered word en nie deur sy eie verdienste nie, is 
die sinergisme tog nie daardeur afgeweer nie. Oor die onweerstaanbaarheid 
van die genade word geswyg en die uitverkiesing word nie behandel nie, 
behalwe dat negatief verklaar word dat niemand tot die verdoemenis ge-
predestineer word nie. Wie goed daarna kyk, sal merk dat die besluite van 
hierdie sinode reeds hinne 'n konteks geïnterpreteer moet word wat die deur 
vir 'n verfynde vorm van sinergisme oopgehou, en daarmee die afwysing van 
die Semipelagianisme in 'n groot mate kragteloos gemaak het. 

Die rede daarvoor was dat die kerk destyds reeds binne 'n skema van 
natuur en genade gedink het. Die mens word gesien as 'n geskape natuur 
wat deur die sondeval verswak is en daarom nie meer in staat is om die 
bonatuurlike of geestelike doel te bereik wat God vir hom beoog nie. Daar-
voor het hy die genade van God nodig. Die genade word as 'n krag ver-
staan wat in die mens ingestort word deur die sakramente. Deur die krag 
van die genade word die mens se natuur dan genees en versterk om hom in 
staat te stel om wel aan sy doel te beantwoord en so gered te word. Die 
verlossing van die mens is dus 'n proses wat aansluit by wat in die natuur 
van die mens aanwesig is en hom deur die genade in staat stel om self te 
beantwoord aan wat hy moet wees. 

Binne hierdie skema is dit moontlik om te sê dat die verlossing deur die 
genade is, maar tog daaraan vas te hou dat die mens se vrye wil, as deel van 
sy natuur, wel geskonde is deur die sonde, maar tog nie heeltemal vernietig 
•s nie, sodat dit met die genade kan saamwerk. Die genade het iets in die 
mens om by aan te sluit, iets wat as formele en natuurlike moontlikheid eie 
aan die mens is en dus 'n relatiewe selfstandigheid teenoor die genade be-
hou. Die vrye wil van die mens wat deur die sondeval aangetas is, word 
deur die krag van die genade herstel, sodat die begenadigde mens voortaan 
vrywillig met Gods genade kan saamwerk tot die bereiking van die mens se 
bonatuurlike bestemming. 

As Augustinus sê dat die vryheid van die wil in die sondaar vernietig is, 
wil hy juis ontken dat daar iets is waarby die genade kan aansluit wat as 'n 
selfstandige element van die kant van die mens teenoor die genade gestel 
kan word. Hy ken ook 'n vryheid van die wil in die wedergebore mens, 
maar dan is dit self 'n gawe van Gods genade, 'n vryheid wat aan die mens 
geskenk word deur die verlossende werk van die Gees van God, en nie 'n 
soort vryheid wat as herstelde natuurlike moontlikheid van die mens 'n eie 
verdienstelike aktiwiteit naas die genade kan ontplooi nie. 

Tog was Augustinus self in 'n sekere sin daaraan aandadig dat die kerk 
in die rigting van die sinergisme kon gaan. Hoe duidelik hy ook al die 
noodsaaklikheid van die genade vir die verlossing geleer het, het hy tog ook 
die genade as 'n krag en 'n hulp verstaan wat aan die mens verleen word om 
nom van binne uit te genees en tot 'n regverdige te maak (iustum facere). In 
sy genadeleer kon hy dus aansluit by die kerklike tradisie wat die ontvangs 
van die genade aan die sakramente koppel en leer dat die sakramente die 
vernuwende genadekrag in die mens instort. Al huldig Augustinus ook 'n 
"jeer genuanseerde kyk op die verhouding tussen die sakramente en die 
Heilige Gees as wat algemeen gegeld het, was die gevolg tog dat sy genade-
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leer in 'n groot mate binne die konteks van die sakramentalisme gebly het. 
Die verloop van die geskiedenis het getoon dat hierdie gedagtekompleks 
waarin die genadeleer tereggekom het - die skema van natuur en genade en 
die sakramentalisme - die invalspoort geword het vir semipelagiaanse op-
vattings (Loofs: 1959, 329). 

Die begenadigde mens word in die teologiese denke na Augustinus feitlik 
deurgaans met die gedoopte mens gelykgestel, soos dit by Orange reeds 
gebeur. Algemeen word aanvaar dat die sakrament van die doop die voor-
komende genade (gratia praeveniens) as vrye geskenk van God aan alle 
gedooptes meedeel. Die doop as sodanig bevat dus reeds die praedestinatio 
adprimam gratiam, die uitverkiesing tot die eerste genade. Wanneer daar-
van met behulp van die genade deur die herstelde vrye wil die regte gebruik 
gemaak word, lei dit onder die inwerking van die meewerkende genade 
(gratia cooperans) tot die verkryging van die ewige lewe. 

Op hierdie wyse word die uitverkiesende genade van God feitlik "mak 
gemaak" binne die kerklike en sakramentele strukture. 'n Streng predesti-
nasiaanse denke sou vir die besef van die middeleeuse teologie die betekenis 
van kerk en sakramente en die verdienstelikheid van die goeie werke te veel 
relativeer. Daarom was dit onaanvaarbaar, soos in die stryd rondom Gott-
schalk in die 9de eeu geblyk het (Seeberg: 1964, II, 30 e.v.). Die kerk was 
wel bereid om die voorkomende karakter van die genade in die verlossings-
proses te aanvaar, maar het die medewerking van die mens met die genade 
wat in die sakramente ingestort word, daarnaas gehandhaaf. Die begrip 
medewerking kan daarby natuurlik fyn omskryf word om die hulp van die 
genade by elke aksie van die mens in berekening te bring, maar uiteindelik 
is dit tog so dat daar binne hierdie denkmodel vir die mens se vrye wil 'n rol 
uitgespaar word wat die vrye en onverdiende karakter van Gods soewerei-
ne genade aantas. 

Die skolastieke denke bevestig dit. Thomas van Aquino streef daarna 
om die erfenis van Augustinus te bewaar deur te handhaaf dat die mens 
sonder die effektiewe werking van die genade nie gered kan word nie, ter-
wyl die effektiewe genade 'n vrye geskenk van Gods verkiesende wil is. Ook 
Thomas verbind egter die verdienstelikheid van die goeie werke en die 
menslike wilsvryheid met die genadekarakter van die uitverkiesing. Diege-
ne wat uitverkies is, maak volgens hom vrywillig die regte gebruik van die 
genade en verrig verdienstelike werke waarvan die ewige lewe die loon is. 
A1 is dit die bedoeling om die genade-karakter van die uitverkiesing te 
handhaaf, funksioneer dit binne 'n antropologiese kader wat uiteindelik 
die teenstelling tussen die Thomisme en die ander rigtings in die skolastieke 
denke noodwendig relativeer (Seeberg: 1964, II, 118 e.v.). 

Die antropologiese kader waarmee binne die skolastiek gewerk word, 
kan die leer van die radikale verdorwenheid van die menslike natuur nie 
akkommodeer nie, en verander daarom die kwalitatiewe karakter van die 
menslike verdorwenheid voor God in 'n kwantitatiewe defek wat deur die 
genade aangevul moet word om die skade van die sondeval te herstel. Die 
menslike vrye wil word deur die voorkomende genade wat in die doop 
ontvang word, sodanig herstel, dat die keuse van die mens voortaan 'n 
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beslissende rol kan speel. Die denke van Duns Scotus en die nominaliste 
berei reeds die weg voor vir Molina wat in die sestiende eeu in feite weer die 
semipelagiaanse opvattings verdedig, al is dit met 'n nuwe terminologie. 

By Molina en sy geesgenote is die predestinasie tot die eerste genade wat 
in die doop ontvang word, 'n vrye daad van Gods genade, maar die predes-
tinasie tot heerlikheid is 'n beslissing waartoe God gekom het op grond van 
sy voorkennis van die werkinge wat uit die ontvangs van die eerste genade 
voort sou vloei. Hierdie werkinge het egter alles te make met die mens se 
medewerking met die genade. So verkry die mens se vrye wil weer 'n beslis-
sende rol by die bepaling van die vraag of hy tot die einddoel van die 
hemelse heerlikheid bestem is. Dat die Rooms-Katolieke Kerk in die kon-
flik wat rondom hierdie standpunte tussen Thomiste en Moliniste ontstaan 
het, geen keuse wou doen nie, hang daarmee saam dat Rome reeds by die 
konsilie van Trente by vernuwing uitgespreek het dat die mens nie deur die 
sondeval sy wilsvryheid verloor het nie, al is dit ook beskadig. Die weg van 
sintese en sinergisme is daardeur opnuut gekies (Lóhrer: 1973, 783 e.v.). 

By minstens drie geleenthede sedert die Reformasie, in die veroordeling 
van die Bajus (1560), die Jansenisme (1640) en Paschasius Quesnel (1713), 
het Rome bevestig dat die Augustiniaanse visie op die genade en die uitver-
kiesing onaanvaarbaar is (Martin-Palma: 1980,67 e.v.). Dit is geen wonder 
dat Bavinck geoordeel het dat, hoewel die Semipelagianisme deur Rome 
verwerp is, dit "langs 'n omweg" altyd weer binnegehaal is nie (Geref. 
Dogm. I l l , 509). 

1.1.3. Die reformatoriese sola gratia 

Die insig van Augustinus in die verlossing deur genade alleen soos dit 
onderstreep word deur die belydenis van Gods genadige uitverkiesing is 
deur die Reformasie aanvaar en op 'n Bybelse wyse verdiep. Al die leiers-
figure van die Hervorming het met oortuiging die radikale bedorwenheid 
van die menslike natuur, die verlossing enkel uit genade en die uitverkie-
sing as daad van Gods vrye barmhartigheid bely. Elkeen van hulle het dit 
°P sy eie wyse verwoord en teenoor allerlei teenspraak verdedig, veral teen-
oor die verwyt dat hulle die vrye wil van die mens en sy verantwoordelik-
heid misken. 

Erasmus skryf in 1524 sy verhandeling oor die vrye wil (Diatribe de 
libero arbitrio) waarin hy Luther se loëning van die vrye wil van die mens 
bestry. Vir hom as humanis is dit ondenkbaar dat Luther eenvoudig kan 
ontken dat daar in die mens enige vermoë tot die goeie is, en gevolglik leer 
dat die mens volkome deur Gods genade gered moet word, sonder enige 
bydrae van sy kant. Hy beroep hom op talle uitsprake van die Skrif waar-
volgens die mens voor 'n keuse gestel word, bestry wat hy as Luther se 
determinisme sien en verdedig die siening dat die finale beslissing oor die 
verlossing van die mens in sy eie keuse val. 

In sy antwoord aan Erasmus (De servo arbitrio) bedank Luther hom dat 
hy die kern van die saak aangeraak het waarom dit in sy stryd teen Rome 
gaan: dit gaan inderdaad om die vryheid van Gods genade en om die ver-
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lossing uit genade alleen. Tot sy verlossing kan die mens inderdaad niks 
bydra nie. Met groot patos verdedig Luther dat die mens se wil in alles wat 
op die verlossing betrekking het, nie vry is nie, maar gebonde. Deur die 
sondeval het die mens 'n slaaf van die sonde geword. Natuurlik handel die 
mens as sondaar vrywillig, en daarom is hy ook verantwoordelik vir sy 
dade, maar wat hy as sondaar wil, is altyd die wil van die vlees en die sinne, 
en daarom is dit 'n gebonde wil, totaal onderworpe aan die mag van die 
sonde. Die sondaar is nie 'n outonome wese wat neutrale beslissings kan 
neem nie. Hy staan téénoor God en al sy beslissings word daardeur be-
heers. Die geloof en die vryheid daartoe is geen menslike moontlikheid nie, 
maar genadegawes van God wat Hy in vryheid aan die mens skenk. 

In hierdie verband bring Luther die uitverkiesing ter sprake. Die geloof 
is 'n gawe van Gods vrye genade wat sy oorsprong vind in Gods ewige wil. 
Dit impliseer dat ook die ongeloof in laaste instansie op die ewige beslissing 
van God teruggevoer moet word. Luther span sy gedagtes oor die uitver-
kiesing binne die raamwerk van 'n omvattende visie op die albeskikking 
van God, waarby hy onder andere aansluit by begrippe en terme van Oc-
cam en deterministiese uitdrukkings gebruik om duidelik te maak hoe vol-
ledig Gods wil alle dinge bepaal. Nie die mens met sy vrye wil nie, maar 
God in sy genade en toorn beslis ewig oor die heil en die onheil van mense. 
Luther gebruik daarby sommige uitdrukkings wat later ook binne refor-
matoriese geledere kritiek uitgelok het, maar een ding is in elk geval duide-
lik, en dit is sy bedoeling om sonder reserwe op grond van die Skrif daarvan 
te getuig dat die uitverkiesing die grond is van die verlossing uit genade alleen. 

Hierdie opvatting deel Calvyn met hom. Soos Luther sluit Calvyn by 
Augustinus aan. Dit is geen wonder dat Augustinus die kerkvader is wat 
die meeste deur Calvyn aangehaal word nie. Hy is dit met Augustinus veral 
ook eens in sy visie op die totale bedorwenheid van die menslike natuur en 
sy ontkenning dat die mens in sy verhouding tot God 'n vrye wil het (Inst. 
II, 2). In sy stryd teen Pighius en Bolsec, maar ook in sy beoordeling van die 
uitsprake van die konsilie van Trente bewys hy homself as 'n kundige en 
onversetlike verdediger van die leer van die sola gratia teenoor alle semipe-
lagiaanse voorstellings. Calvyn is daarby meer sistematies as Luther, vryer 
van wysgerige invloede en oor die algemeen ook versigtiger in die wyse 
waarop hy homself uitdruk. Hy doen moeite om die verwyte van die teen-
standers sover moontlik te ontmoet dat die Reformasie deterministies dink 
en die talle goeie gawes van God misken wat ook nog in die gevalle mens 
oorgebly het. 

Wat die uitverkiesing betref, kan hy baie nou by Augustinus aansluit, 
veral ook daarin dat die uitverkiesing by Calvyn binne die soteriologie aan 
die orde gestel word, selfs nog duideliker as by Augustinus, en daar funk-
sioneer as die fondament van sy leer aangaande die verlossing uit genade 
alleen (Inst. Ill, 21-24). Vir Calvyn is die leer van die uitverkiesing allermins 
gebore uit die begeerte tot metafisiese spekulasie. Dit dien 'n praktiese doel, 
nl. om die gelowige op te wek om alle eer aan God te gee, homself voor God 
te verootmoedig, en al sy troos en sekerheid in Gods beloftes te vind. 

Ondanks sy aansluiting by Augustinus, is daar tog ook bepaalde punte 
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wat Calvyn van hom onderskei. Die mees voor-die-hand-liggende is dat 
Calvyn saam met Luther en die hele reformatoriese beweging weggebreek 
het van die opvatting van die genade as 'n onpersoonlikc krag wat deur die 
sakramente aan die mens meegedeel word met die oog op sy innerlike 
verandering (gratia infusa). Dit was juis hierdie opvatting van die genade 
wat Augustinus verbind het met die hele Katolieke tradisie en wat die 
invalspoort daarvoor gevorm het dat semipelagiaanse en Augustiniaanse 
elemente in die Katolieke tradisie met mekaar verbind kon word. Vir die 
Reformasie is genade nie 'n krag nie, maar die persoonlike guns van die 
lewende God self. Die verhouding wat tussen God en mens volgens die 
reformatoriese opvatting tot stand kom, is 'n persoonlike verhouding wat 
God deur sy Woord en Gees met die mens stig, waarin die mens deur sy 
geloof betrokke is. 

Die verskil wat dit vir die visie op die verhouding tussen God en mens 
maak, is dat die mens nou nie deur die ontvangs van die genade in 'n spel 
van kragte betrokke raak nie, maar in 'n persoonsverhouding tot God 
staan. In die Katolieke denke vervul die genade hoofsaaklik die rol van 'n 
kousale beïnvloeding van die mens, en ontstaan die vraag as vanself watter 
aandeel die mens aan die dinamiek van die genadewerk neem. By die Re-
formasie is die mens egter deur die geloof betrokke by die Woord van God 
en leef hy heeltemal na buite, in gerigtheid op wat God belowe en doen, 
sodat die vraag na die menslike aandeel nie op dieselfde wyse as by Rome 
relevant is nie. Vir Rome is dit onmoontlik om die leer van die totale 
verdorwenheid van die menslike natuur te aanvaar, omdat daar dan geen 
basis vir die menslike samewerking met die genade in die mens sou oorbly 
nie. Maar vir die Reformasie is die leer van die algehele verdorwenheid van 
die menslike natuur juis belangrik, omdat daaruit blyk dat die redding slegs 
genade is en dat God die voile verantwoordelikheid daarvoor aanvaar, 
terwyl die mens dit slegs maar deur die geloof kan ontvang. 

Dit het ook gevolge vir die wyse waarop daar oor die heilsekerheid sowel 
as oor die leer van die volharding van die heiliges gedink word. In hierdie 
°Psig gaan die Reformasie bokant Augustinus uit. Augustinus het geleer 
dat niemand in hierdie lewe sekerheid kan hê dat hy uitverkies is nie. Daar-
in het hy in die skolastiek en die leer van die Rooms-Katolieke Kerk troue 
navolging gevind. By Trente is uitgespreek dat niemand in hierdie lewe 
sekerheid van sy eie saligheid kan hê nie, behalwe op grond van 'n besonde-
re openbaring. Wel kan 'n mens volgens Rome 'n morele sekerheid hê op 
grond van die genadewerking wat hy tans in sy lewe ervaar, en dus hoop 
°m gered te word, maar uit nederigheid moet hy bewus wees van sy swak-
heid en die moontlikheid om weer uit die genade te val. Vir die besef van 
Rome is dit 'n stuk selfoorskatting as die Reformatore leer dat 'n mens 
seker kan wees van jou verlossing en uitverkiesing. Rome se beswaar hang 
saam met die siening van die genade as 'n krag en die regverdiging as 'n 
proses van innerlike omsetting wat eers eskatologies voltooi sal wees. 

Dat die Reformatore hierin anders oordeel, het daarmee te make dat 
nulle uitgaan van die vastheid van die beloftes van God waarin die geloof 
rus. Omdat die verlossing enkel uit genade is en in geen enkele opsig mede-
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afhanklik is van die samewerking van die mens met die genade nie, is die 
sekerheid van die verlossing en die uitverkiesing nie afhanklik van die mens 
se trou nie, maar van die trou van God aan wie die geloof vashou. Met trots 
het dit niks te make nie, eerder met die afsien van alle menslike verdienste 
en moontlikhede, om in die genade alleen te rus. Daarom is die leer van die 
volharding van die heiliges vir die gereformeerde vleuel van die Reformasie 
- die Lutherane het hieroor anders gedink - eenvoudig met die heilseker-
heid gegee, en nie iets waaroor daar buite die geloof in die beloftes van God 
om gedink hoef te word nie (Berkouwer: 1949, 32 e.v.). 

1.1.4. Die terugkeer na die sinergisme 

Die reformatoriese sola gratia gaan op sodanige wyse in teen die diepge-
wortelde idee dat 'n mens op een of ander wyse tog iets moet bydra tot sy 
eie verlossing, al is dit hoe gering, dat telkens weer pogings aangewend is 
om dit op een of ander manier af te swak. Dit sien ons ook binne die 
reformatoriese beweging self gebeur. 

1.1.4.1. Melanchton en die Lutherane 

In hierdie verband het Melanchton 'n bepaalde rol gespeel in die ontwikke-
ling van die Lutherse teologiese denke. Hoewel hy deur Luther besonder 
hoog waardeer is, was dit reeds vroeg duidelik dat hy nie heeltemal soos 
Luther oor die regverdiging gedink het nie. Sy humanistiese afkoms het 
beslis invloed gehad op die wyse waarop hy die nuwe insigte van die Refor-
masie verwerk het. Hoe ouer hy geword het, hoe meer het hy weer sinergis-
tiese elemente in sy denke opgeneem. Luther het hom nie daarin openlik 
teengestaan nie, en mede daardeur het dit gelei tot heelwat konflik in Lu-
therse geledere en uiteindelik ook tot 'n bepaalde prysgawe van wesenlike 
oortuigings van die Reformasie deur die Lutherse ortodoksie. 

Waar Melanchton onder invloed van Luther in die eerste uitgawe van sy 
Loci communes (1521) geleer het dat die mens se wil nie vry is nie, gee hy dié 
opvatting spoedig prys. Reeds in 1527 neem hy duidelik 'n midde-posisie 
tussen Luther en Erasmus in, en in die uitgawe van sy Loci in 1535 sê hy dat 
daar drie oorsake is wat by die bekering van die mens saamwerk, nl. die 
Woord van God, die Heilige Gees en die mens se wil wat nie ledig is nie, 
maar teen sy eie swakheid stry. Sedert 1548 gaan hy selfs verder en sê 
Erasmus dit na dat die wilsvryheid daarin bestaan dat die mens die moont-
likheid het om hom na die genade te rig (facultas se applicandi adgratiam). 
So word dit steeds duideliker dat Melanchton semipelagiaanse elemente in 
sy denke opneem en daarmee die leer van die regverdiging deur die genade 
alleen kompromitteer (A. Adam: 1972, 300-302). 

Dit het uiteraard ook gevolge vir sy leer van die uitverkiesing. Oor die 
algemeen het Melanchton min oor die uitverkiesing geskryf. Op sigself is 
dit in ooreenstemming met Luther self en die Lutherse belydenisskrifte. 
Luther het hom in sy geskrif teen Erasmus wel baie pertinent oor die uitver-
kiesing uitgespreek en op 'n later leeftyd nog bevestig dat hy by alles staan 
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wat hy daarin geskryf het, maar eintlik het hy dit nooit weer pertinent aan 
die orde gestel nie. In die Augsburgse Konfessie kom die uitverkiesing nie 
direk ter sprake nie, en die Grool en Klein Kategismus van Luther asook die 
Apologie en die Smalkaldiese Artikels swyg daaroor. Dit is tiperend vir die 
Lutherse vleuel van die Reformasie om hom te bepaal by die regverdiging 
deur die geloof as die artikel waarby die kerk staan en val, met die duidelike 
'mplikasie dat die uitverkiesing daarvan die grond en die waarborg vorm. 
Die uitverkiesing raak die mens se lewe in die kragdadige roeping deur die 
Woord, waar die beslissing dan val. Die gevolg is dat die Lutherane die 
uitverkiesing feitlik laat opgaan in die roeping. Dit is ook die geval in 
Melanchton se Loci. 

By Melanchton is daar nou egter ook nog 'n sterk verset teen opvattings 
w a t die mens se verantwoordelikheid relativeer. Daarom meen hy dat daar 
tog een of ander oorsaak in die mens self moet wees waarom die een tot die 
geloof kom en die ander nie. Uit sy visie op die vrye wil blyk dit dat hy die 
rnens se rol by die roeping nie as net passief opneem nie. In die Formula 
( oncordiae, wat tot stand gekom het met die doel om die verskille by te lê 
wat rondom hierdie beskouings van Melanchton in Lutherse kringe ont-
staan het, word die verskil met die oorspronklike opvattings van Luther 
baie duidelik. 

We Formula Concordiae onderskei tussen Gods voorkennis (praescien-
t l a ) en die uitverkiesing of predestinasie. Hoewel die voorkennis van God 
almal omvat, die gelowiges en die ongelowiges, het die uitverkiesing of 
predestinasie slegs betrekking op sy kinders. Van die uitverkiesing word 
dan gesê dat dit rus in Gods beskikicing van genade en dat dit daarom die 
artikel van die regverdiging deur die geloof alleen onderstreep. Die verwer-
P'ng word egter nie as deel van die uitverkiesing verstaan nie, maar as Gods 
reaksie op die menslike ongeloof geïnterpreteer. Daar word bely dat God 
"esluit het om almal te red wat in ware berou Christus met 'n opregte 
geloof aanneem, maar almal wat die Woord verwerp en die Heilige Gees 
volhardend weerstaan, te verhard, te verwerp en te verdoem. Hoewel die 
°ngeloof, verharding en verwerping deur God met sy voorkennis omvat 
word, en Hy ook oor die kwaad regeer, is die ongeloof die mens se eie skuld 
e n nie die resultaat van Goddelike beskikking nie. 

% nadere toesien blyk dit nou egter dat nie net die verwerping nie, maar 
ook die uitverkiesing of predestinasie 'n plek binne die praescientia van 

ontvang. God het, so word bely, voor die grondlegging van die wêreld 
gesien wie, van diegene wat geroep sal word, sal glo of sal nie glo nie, en wie 
s e hekering standhoudend of van verbygaande aard sal wees. Hoewel dit 
n |e uitdruklik verklaar word nie, moet daaruit afgelei word dat ook die 
uitverkiesing nie buite Gods voorkennis van geloof en ongeloof staan nie. 

I e fnede-verantwoordelikheid en mede-betrokkenheid van die mens by 
oie uitverkiesing, so goed as by die verwerping, word hier nog onuitgespro-
kemgevoer, maar lê in lyn met Melanchton se opvattings (Schlink: 1948, 
m e.v.; Lohse: 1963, 183 e.v.). 

Die verdere verloop van die geskiedenis het getoon dat die hantering van 
l e begrip voorkennis inderdaad hierdie konsekwensie gehad het. In die 
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Lutherse ortodoksie word die belydenis van die onvoorwaardelike uitver-
kiesing prysgegee. Weliswaar word dan nog met allerlei skolastieke onder-
skeidinge betoog dat die vooruitgesiene geloof nie die oorsaak van die 
uitverkiesing is nie, maar tog is dit duidelik dat God dit by sy beslissing in 
aanmerking neem (G. Adam: 1970, 128 e.v.). Daarmee is die krag van die 
sola gratia egter gebreek. Gods beslissing in die uitverkiesing word mede-
bepaal deur die vooruitgesiene menslike reaksie. Althaus sê dat hierdie leer 
in ooreenstemming is met die Molinisme, behalwe dat, waar die Molinisme 
van verdienste of onverdienste praat, die Lutherane van vooruitgesiene 
geloof of ongeloof praat (Althaus: 1952, 623). 

1.1.4.2. Die Arminianisme 

Die tragiek van die geskiedenis is dat 'n soortgelyke verskynsel homself 
ook binne die gereformeerde vleuel van die Protestantisme geopenbaar het, 
en wel in die rigting van die Remonstrantisme of die Arminianisme, waar-
mee die Lutherse ortodoksie hulleself in groot mate kon vereenselwig. 

Die Arminiane (genoem na Jakob Arminius) het in Nederland die huma-
nistiese gees verteenwoordig wat ook by Melanchton aanwesig was. 'n Be-
paalde optimisme oor die mens het hulle onderskei van die rasegte Calvi-
niste met hulle leer van die algehele verdorwenheid van die menslike 
natuur. Daarom is daar by hulle ook 'n bepaalde gereserveerdheid teenoor 
die leer van die verlossing uit genade alleen, selfs al sou hulle dié leer nie 
maklik openlik weerspreek nie. Dit kom egter duidelik na vore in hulle 
besware teen die gereformeerde uitverkiesingsleer en hulle oortuiging dat 
die uitverkiesing plaasvind op grond van die mens se vooruitgesiene geloof 
(Jewett: 1985, 69-73). 

Ook by hulle, net soos by die Lutherse ortodoksie, is daar die begeerte 
om die algemene heilswil van God en die verantwoordelikheid van die 
mens in verband met die uitverkiesing te handhaaf. Ten diepste wil hulle 
daarmee egter die sola gratia afswak. Hoewel hulle graag daarop gewys het 
dat hulle nie beswaar het teen die leer van die uitverkiesing as sodanig nie, 
maar teen die supralapsariese wyse waarop dit deur Beza en andere voorge-
dra is, is dit duidelik dat dit eintlik om verset teen die leer van die regverdi-
ging deur die genade alleen gegaan het. Dit is aanvanklik ook deur Goma-
rus as kampvegter vir die gereformeerde leer besef. Arminius het egter die 
aandag daarvan afgelei na die verskille oor die uitverkiesing. Dit het mee-
gebring dat die sinode van Dordrecht in die afwysing van die Arminiane 
die aandag by die uitverkiesing bepaal het. Kohlbrugge was van mening 
dat hulle daarmee aan die teologiese en geestelike kern van die geskil verby-
gegaan het (Graafland: 1987, 121 e.v.). 

Arminius het oorspronklik self geleer dat die geregtigheid van Christus 
die enigste en volkome geregtigheid is wat aan die sondaar toegereken 
word, en dat die geloof niks anders is nie, as die instrument waardeur 
hierdie vreemde geregtigheid ons deel word (De Justificatione, 1603). Later 
leer hy egter dat Christus wel deur sy gehoorsaamheid vir ons die regverdi-
ging voor God verdien en verwerf het, maar dat ons regverdiging nie daarin 
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b e s t a a n dat Christus se gercgtighcid ons toegereken word nie, maar daarin 
dat God genadiglik ons geloof in Christus vir ons tot geregtigheid reken 
(Verkluring, 1610). Ons geloof word deur God gesien as 'n daad van ge-
hoorsaamheid wat wel nie genoeg is om ons te regverdig nie, maar wat dcur 
Christus se gehoorsaamheid aangevul word en daarom deur God vir ons 
tot geregtigheid gereken kan word. Dit beteken egter dat ons geloof tot die 
grond van ons regverdiging word, al is dit so dat Christus se verdienste dit 
moonilik maak dat ons klein daad van geloofsgehoorsaamheid deur God 
vir ons tot geregtigheid gereken kan word. Daarom word die geloof ook 'n 
voorwaarde vir die verlossing en kry dit 'n verdienstelike karakter. 

Arminius verstaan die geloof self dus anders as die Reformatore. Vir 
Arminius is die geloof nie "leeg" soos vir Calvyn, en dus slegs 'n "middel" 
waarmee die geregtigheid van Christus ontvang word, soos NGB art. 22 dit 
uitdruk nie, maar werklik 'n deug wat in die mens aanwesig is en wat deur 
God vir die mens tot geregtigheid gereken word. Arminius wil handhaaf 
dat die geloof as die mens se eie daad gesien moet word wat wel met behulp 
van Gods genade tot stand kom, maar wat tog 'n vrye daad van die mens is 
- die vrug van sy eie keuse. Die mens het sy vryheid nie deur die sondeval 
verloor nie. Volgens Arminius maak God in sy omgang met die mens juis 
ruimte vir sy vryheid. God werk nooit alleen die mens se verlossing uit nie. 
Hy stel die mens in staat om dit te doen, maar dit is dan ook werklik die 
mens se keuse of hy van Gods genade gebruik wil maak of nie. Die mens 
kan die genade weier as hy wil. Van die onweerstaanbaarheid van Gods 
genade wil Arminius nie weet nie. Dit sou in stryd wees met die basiese 
verhouding tussen God en mens, wat daardeur gekenmerk word dat daar 
medewerking tussen God en die mens is en die vryheid van die mens deur-
gaans gerespekteer word. 

Wat die uitverkiesing betref, aanvaar Arminius dus ook nie die idee van 'n 
onvoorwaardelike verkiesing waarby God in sy vryheid sonder die mens oor 
d ' e mens besluit nie. Daarom laat Arminius die uitverkiesing berus op die 
vooruitgesiene geloof van die mens. Dat ons in Christus uitverkies is, bete-
ken vir Arminius dat slegs diegene uitverkies word wat in Christus verlos is, 
of altans dan diegene van wie God vooruit sien dat hulle in Christus sal glo. 
, n die sin is Christus die fondament van die uitverkiesing. Arminius ontken 
dat die geloof daarmee verdienstelik word en dat die uitverkiesing dus op 
verdienste berus. Ook vir hom is die grond van die uitverkiesing die welbehae 
yan God, maar hy verstaan dit so dat God in die vryheid van sy welbehae 
besluit het om juis die gebrekkige geloof van die mens om Christus wil vir 

o m l ° t geregtigheid te reken, en hom op grond daarvan te verkies. Armi-
ngs se verkiesingsleer pas dus by sy sinergistiese regverdigingsleer. 

Soos die uitverkiesing by Arminius 'n voorwaardelike karakter dra, geld 
11 van die verwerping, wat ook deur hom nie onder die begrip "pre-

destinasie" tuisgebring word nie. Die verwerping is volgens hom altyd die 
van die mens se ongeloof, en daarom altyd verdiend. Daarom is ook 

ods besluit tot verwerping gebaseer op die mens se vooruitgesiene onge-
oof. Die grondgedagte van Arminius is dat God nooit iets doen sonder die 

ens nie. Wel bied God aan alle mense genoegsame genade om, as hulle 
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daarvan gebruik wil maak, gered te kan word. Dit is Gods algemene ge-
nade. Sonder die genade sou dit hoegenaamd nie vir hulle moontlik gewees 
het om gered te word nie. Maar die beslissing lê uiteindelik by hulle of hulle 
daarvan gebruik wil maak of nie. Aan dié wat daarvan gebruik wil maak, 
gee God nog meer genade, die effektiewe genade wat hulle tot geloof en 
bekering in staat stel. Aan diegene van wie Hy by voorbaat weet dat hulle 
nie van die algemene genade gebruik sal maak nie, onthou Hy die effektie-
we genade, sodat hulle deur hulle eie skuld verlore gaan. 

Oral waar die invloed van die Arminianisme ingang gevind het, tref ons 
hierdie tipe opvatting aan. Die bekendste voorbeeld is hier die Metodisme, 
waaraan veral die name van John Wesley (1703-1791) en George White-
field (1714-1770) verbonde is. Hoewel hierdie twee predikers saamgewerk 
het in die magtige herlewing wat in Engeland en Skotland plaasgevind en 
na Amerika uitgebrei het, het hulle tog met betrekking tot die uitverkiesing 
op 'n dramatiese wyse teenoor mekaar te staan gekom. Wesley was 'n 
oortuigde Arminiaan, terwyl Whitefield 'n oortuigde Calvinis was, en hoe-
wel hulle geesverwante was, kon hulle mekaar tog op hierdie belangrike 
punt nie vind nie (Steenkamp: 1986, 47 e.v.). 

In werklikheid is daar in die standpunte van Wesley niks nuuts nie. Hy 
volg Arminius in sy beskuldiging dat die Calvinistiese uitverkiesingsleer 
deterministies is, sy oortuiging aangaande die universele heilswil van God, 
sy afwysing van die leer van die onweerstaanbaarheid van die genade, sy 
handhawing van die vrye wil, sy oortuiging dat die uitverkiesing op die 
vooruitgesiene geloof gebaseer is, sy afwysing van die leer van die volhar-
ding van die heiliges, en sy ontkenning van die moontlikheid van heilseker-
heid. Ook hy praat van die algemene genade of prevenient grace wat aan 
alle mense gegee word en hulle in staat stel om Christus deur die geloof aan 
te neem, wat by diegene wat uitverkies is, opgevolg word deur convincing 
grace en saving grace. Net soos Arminius, aanvaar ook Wesley dat God 
niks doen sonder die mens en buite sy wil om nie, en dat dit daarom ook 
Gods wil is dat die heil van die mens tot stand moet kom deur die samewer-
king van die mens met die genade van God. 

1.1.5. Samevatting 

Kyk ons oor die afgelegde weg terug, kan ons dit saamvat deur te sê dat die 
leer van die uitverkiesing soos dit in die ontwikkeling vanaf Augustinus oor 
die Reformasie heen geloop het, die grond vorm vir die leer van die regver-
diging deur die genade alleen of (wat vir die Reformasie dieselfde beteken) 
deur die geloof alleen. Daarin word deurgaans uitgegaan van die totale 
bedorwenheid van die menslike natuur, waarmee veral ook bedoel word 
dat die mens geen selfstandige vrye wil het waardeur hy 'n keuse vir God 
kan doen nie. Ook word daaraan vasgehou dat die vrye wil selfs nie net 
verswak is, sodat dit met die hulp van die genade met die genade kan 
saamwerk in die redding van die mens nie, maar dat dit totaal gebonde is, 
sodat die mens slegs gered kan word deur 'n wonder van Gods onweer-
staanbare genade. Dit word teruggevoer tot die uitverkiesing as onvoor-
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waardelike genadedaad van God wat Hy in die vryheid van sy genade 
verrig, sonder enige rede daarvoor in die verdienstelikheid van die mens. 
Omdat die uitverkiesing dus heeltemal nie op iets in die mens berus nie, 
maar op die onveranderlike en vasstaande keuse van God, is die mens wat 
homself in die geloof op die beloftes van God verlaat, nie alleen seker van 
sy eie uitverkiesing en redding nie, maar ook daarvan dat God hom sal 
bewaar tot die einde toe. 

Dit word afgewys deur diegene vir wie die idee van die onvoorwaardelik-
heid van die uitverkiesing, die totale bedorwenheid van die mens en die 
onweerstaanbaarheid van die genade onaanvaarbaar is, omdat dit vir hulle 
besef die verantwoordelikheid van die mens aantas, en die verhouding tus-
sen God en mens skeeftrek. Die ems van die prediking en die appél daarvan 
kom vir hulle besef daardeur in die gedrang. Die protes van Pelagius is 
afgeswak deur die Semipelagianisme, die Molinismc, die Lutherse orto-
doksie, die Arminianisme en die Metodisme, maar deurgaans bly die mo-
tief dieselfde. Die sola gratia word as onaanvaarbaar afgewys, en of dit nou 
in 'n harder o f ' n sagter vorm geskied, maak daarby nie soveel saak nie. In 
die laaste instansie word die mens se medewerking met die oog op sy heil 
die grond van sy redding, en via die konsep van die voorkennis van God 
ook die grond van sy uitverkiesing. 
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1.2. DIE UITVERKIESING IN DIE 
GODSLEER 

1.2.1. Uitverkiesing as Gods vrye wclbchae 

Tot nou toe het ons gesien hoe die belydenis van die uitverkiesing direk met 
die genadeleer saamhang. In hierdie tweede ronde van ons dogmahistoriese 
oriëntasie wil ons nou daaraan aandag skenk hoe die belydenis van die 
uitverkiesing met die Godsleer verbonde is, en watter konsekwensies dit in 
die teologiese denke gehad het. 

1-2.1.]. Die invloed van die Godsleer op die verkiesingsleer 

Ons het daarop gewys dat die uitverkiesingsleer deur Augustinus vernaam-
lik verstaan is as die onderstreping en diepte-aspek van die belydenis dat 
die verlossing enkel uit genade is. Tog is dit ook by horn reeds duidelik dat 
daar 'n wedersydse betrokkenheid van die Godsleer en die leer van die 
uitverkiesing op mekaar is. Juis sy skerp oog vir die totale bedorwenheid 
van die mens het hom daartoe gebring om saam met Paulus te sê dat verlos-
sing van sondaars slegs uit Gods onverklaarbare en ongedagte genade kan 
geskied en dat ons daarvoor geen grond of oorsaak in die mens of sy ver-
dienste kan vind nie. As God die sondaar uit genade regverdig, is dit een-
voudig Gods vrye keuse om dit te doen. Maar daarmee kom die uilverkie-
s'ng in die Godsleer tereg. 

Oor die uitverkiesing kan nie gepraat word, sonder om oor God te praat 
nie. Dit gaan in die uitverkiesingsleer om die vrye genade van die barmhar-
'ige God. Die uitverkiesingsleer beklemtoon die vryheid van Gods genade. 
Daarin gaan dit verder as die leer van die verlossing uit genade alleen. Dit 
vestig die aandag daarop dat Gods genade nie vanselfsprekend is nie, en nie 
°P dieselfde wyse aan alle mense geskenk word nie. Daarmee sê dit iets oor 
die aard van die genade. Die genade is Gods vrye genade wat Hy skenk aan 
wie Hy wil. Maar dit sê ook iets oor Gods plan, sy beslissing, sy regering, 
v°orsienigheid en voorbeskikking. Die Bybel self bring die uitverkiesing 
daarmee in verband, en dit was vir die denke oor die uitverkiesing onvermy-
delik om te vra na die verband tussen Gods vrye genade en sy ewige raad. 

Daarmee tree egter 'n nuwe kompleks van vrae na vore wat in die geskie-
denis die uitverkiesingsleer oorheers het. Dit raak die verhouding tussen 
Gods vrymag en beskikking aan die een kant, en die mens se verantwoor-
delikheid en beslissings aan die ander kant. Op hierdie terrein is die gevaar 
•ewensgroot dat die teologie binnegedring word deur wysgerige idees oor 
God en sy verhouding tot die skepping. Die natuurlike teologie kan hier 'n 
'nvalspoort vind wat daarop uitloop dat die uitverkiesingsleer nie maar net 
d»e verduideliking is van wat die Bybel bedoel met Gods uitverkiesende 
•'efde nie, maar onder wysgerige invloed tot 'n omvattende rasionele sis-
teem uitgebou word. 

37 



Dan word die uitverkiesing 'n onderdeel van die omvattende vraag na 
die verhouding tussen Gods aktiwiteit en die menslike aktiwiteit, en die 
teoloog word gedwing om wysgerige keuses te doen wat swaarwigtige ge-
volge het. Twee uiterste alternatiewe kom hier na vore: of Gods genadige 
beskikking word op sodanige wyse voorgestel, dat dit die geskiedenis rela-
tiveer tot op die punt waar oor die hele aardse bestaan deterministies ge-
dink moet word; of die betekenis van die menslike beslissings word ver-
staan as 'n relativering van Gods genadige beskikking tot op die punt van 
die indeterminisme waarin daar vir Gods vryheid geen ruimte meer bly nie 
(Weber: 1962, 458 e.v.). In die eerste geval lê alles wat in die geskiedenis 
gebeur, by voorbaat vas in die soewereine en onveranderlike raad van God 
en is daar geen ruimte vir menslike beslissings nie. In die tweede geval neem 
God 'n afwagtende houding aan om te kyk wat die mens in sy vryheid 
doen, en reageer dan daarop. 

Die geskiedenis van die uitverkiesingsleer bied 'n beeld van die ernstige 
worsteling om binne die invloedsfeer van wysgerige denkbeelde soveel as 
moontlik van die boodskap van Gods vrye genade te red. Daar is 'n voort-
durende swenking tussen determinisme en indeterminisme. Die basiese 
probleem waarmee geworstel word, is hoe daar binne die raamwerk van die 
objektiverende denke wat uit die Griekse verlede geërf is, en wat noodwen-
dig inhou dat God en mens in hulle wedersydse betrokkenheid op mekaar 
as konkurrente gesien word, op 'n sinvolle wyse oor die verhouding tussen 
Gods vrye genade en die menslike verantwoordelikheid gedink moet word. 
Wie binne hierdie soort wysgerige veronderstellings die menslike vryheid 
wil handhaaf, kry dit moeilik reg om nog die soewereine vryheid van Gods 
genade orent te hou, en wie die soewereiniteit van God beklemtoon, loop 
voortdurend gevaar om die menslike verantwoordelikheid tot die nulpunt 
te reduseer. 

Die stryd wat deur die eeue tussen die Pelagianisme en Semipelagianisme 
aan die een kant, en die Augustinianisme aan die ander kant gevoer is, kan 
in 'n groot mate uit die verskillende keuses verklaar word wat binne dieself-
de denkskema gedoen is. Sonder enige twyfel het Augustinus daarin die 
grootste gelyk aan sy kant gehad, omdat hy deur sy keuse die Bybelse 
boodskap van die vrye en onverdiende genade van God as die hart van die 
Skrif op die voorgrond kon stel. Daardeur het hy die evangelie gered in 'n 
tyd toe dit gedreig het om in moralisme en werkgeregtigheid opgelos te 
word. Die ortodokse uitverkiesingsleer het deur die eeue hierdie keuse van 
Augustinus bevestig en daardeur die blye boodskap vir die kerk bewaar. 

Maar dit beteken nie dat die Augustiniaanse lyn van denke nie self ook 
groot probleme met wysgerige infiltrasie ondervind het nie. Die gevaar was 
altyd daar om vanuit die premisse van die soewereiniteit van God logiese 
konklusies te trek en 'n rasionele skema van die uitverkiesingsleer te maak 
waarbinne maklik op 'n deterministiese wyse geredeneer kon word. Baie 
van die karikature rondom die uitverkiesing hang hiermee saam. Dat die 
Augustiniaanse denke oor die uitverkiesing nie heeltemal die kant van die 
determinisme opgegaan het nie, moet daaraan toegeskryf word dat die 
lewende taal van die Bybel die besef lewend gehou het dat die verhouding 
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tussen God en mens van 'n unieke aard is, sodat Gods albeskikking nie die 
mens se verantwoordelikheid en vryheid, of die betekenis van die geskie-
denis ophef nie, selfs al kan dit nie logies deursigtig gemaak word nie. 

Die hele Augustiniaanse tradisie soos dit later ook deur die Reformatore 
voortgesit word, word daardeur gekenmerk dat dit aan die een kant oor die 
uitverkiesing op 'n wyse kan praat wat, as dit logies deurgetrek word, tot 
determinisme en selfs fatalisme sou lei, maar dat dit aan die ander kant juis 
weier om die logiese konsekwensies deur te trek, en so die ontoereikendheid 
van logiese denkbeelde oor die verhouding tussen God en mens erken. Dit 
bring mee dat skynbare logiese teenstrydighede geakkommodeer word in 
die religieuse verhouding van die mens voor die aangesig van God. 

Daarin dra dit die stempel van die gees van Augustinus. Die aangrypen-
de van sy teologie is dat dit so innig vervleg is met sy vroomheid en per-
soonlike afhanklikheid van God, dat sy teologiese uitsprake nie losgemaak 
kan word van sy eksistensiële geloofsverhouding tot God nie. Daarom is sy 
denke ook deurdronge van mistieke elemente. Dit lê op 'n ander vlak as die 
moralisme en logisisme van sy bestryders. Dit maak sy soort teologie oop 
vir die doksologie en die gebed, en dit is tekenend dat sy Confessiones in 
gebedsvorm geskryf is (Pelikan: 1971, 306). 

En tog is dit aan die ander kant waar dat Augustinus se denke 'n bepaal-
de vorm van logisisme openbaar wat vir die geskiedenis van die denke oor 
die verkiesing ingrypende gevolge gehad het. Dit kom veral daarin uit dat 
hy bepaalde rasionele konklusies uit die leer van die vryheid van Gods 
genade trek, wat in die tyd ná hom gelei het tot 'n leer van die dubbele 
predestinasie wat moeilik aan die suigkrag van die determinisme kon ont-
kom en gedreig het om 'n skaduwee te werp op die goedheid en liefde van 
God wat juis in die belydenis van die uitverkiesing voorop staan. 

1.2.1.2. Die partikulariteit van die genade 

Een van die punte waarin die verskil tussen Augustinus en sy teenstanders 
die duidelikste na vore kom, is sy beklemtoning van die partikulariteit van 
Gods genade. Met hierdie leer wil Augustinus antwoord gee op die vraag 
wat van die begin af die verkiesingsleer begelei het, nl. hoe dit kom dat die 
geskiedenis 'n dubbele afloop het, dat sommige gered word en andere ver-
lore gaan. Dat dit met Gods uitverkiesing te make het, het niemand betwy-
fel nie, maar dit was van die begin af 'n vraag presies hoe dit met die 
uitverkiesing in verband gebring moet word. Dié vraag was veral brandend 
•n die lig daarvan dat die Bybel die universele karakter van die versoening 
beklemtoon, en 'n aantal uitsprake bevat wat daarop dui dat God die heil 
van alle mense wil en nie die dood van die sondaar begeer nie (1 Joh. 2:2; 
Eseg. 18:23; 33:11; I Tim. 2:4; 2 Pet. 3:9 ens.). 

Die idee van die universele heilswil van God het van die begin a f ' n groot 
rol in die denke oor die uitverkiesing gespeel. Daar was egter nooit regtig in 
ems daarvan sprake dat Gods universele heilswil sou beteken dat alle men-
se ook werklik gered sal word nie. Dié idee het wel enkele kere in die 
geskiedenis opgeduik. Dit het sy agtergrond in gedagtes uit die Joodse 
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apokaliptiek en neo-Platoniese spekulasies, maar het teologies vir die eer-
ste keer neerslag gevind in die Gnostiek. Dit maak gebruik van die uitdruk-
king apokatástasis pantoon wat in Hand. 3:21 gebruik word ("die weero-
prigting van alle dinge"), en verstaan dit as die uiteindelike opheffing van 
die stoflike wêreld waarin die siele gevange gehou word, sodat almal deel 
kan hê aan die uiteindelike vergeesteliking. 

Origenes is die eerste teoloog wat dit in sy denke opneem en daaronder 
die eskatologiese alversoening verstaan waardeur alle gevolge van die son-
de uit die skepping verwyder sal word en God alles in almal sal wees. Na 
hom kom dit nog by Gregorius van Nyssa voor en in die Middeleeue by 
Johannes Scotus Erigena. Die sinode van Konstantinopel het hierdie leer 
in 453 veroordeel, en blykbaar verdwyn dit dan uit die kerk om eers weer in 
die tyd van die Reformasie by bepaalde spiritualistiese groepe uit te slaan, 
sodat dit in art. 17 van die Confessio Augustana afgewys moet word, en 
Bucer hom in Straatsburg daarteen moet uitspreek. Later duik dit nog 
enkele kere op in Engeland en Duitsland. By F. C. Oetinger en J. A. Bengel 
kom hierdie soort gedagtes in die 18de eeu weer na vore (Brunner: 1946, 
379-381; Weber: 1962, 501). 

In die hoofstroom van die denke oor die uitverkiesing het die leer van die 
apokatástasis egter nooit 'n rol gespeel nie. Dit is ook begryplik, want in 
werklikheid gaan dit daarin nie om dieselfde saak as in die uitverkiesing 
nie. Die leer van die uitverkiesing werk juis met die gegewe dat dit volgens 
die Skrif en die ervaring nie so is dat alle mense gered word nie, en dat dit 
met Gods keuse en beskikking in verband gebring word. Dat die geskie-
denis 'n dubbele afloop het, dat nie alle mense gered sal word nie, daaroor 
was daar in die loop van die tyd eintlik geen verskil nie. 

Die verskille rondom die uitverkiesing het histories te make met die ba-
siese vraag of die dubbele afloop van die geskiedenis so deur God van ewigheid 
gewil en bepaal is, en of dit eintlik deur God anders bedoel was, maar deur 
die keuse van die mens so geword het. Op sy kortste noemer teruggebring is 
dit die vraag of Gods heilswil as sodanig partikulier is en of dit universeel 
is. Terwyl Augustinus en die tradisie van die predestinasiaanse denke vir 
die partikulariteit van die genade en die heilswil van God kies, verdedig die 
semipelagiaanse tradisie omgekeerd die universaliteit van Gods genade en 
heilswil. 

Laasgenoemde skakel die mens se beslissing in as verklaring vir die dub-
bele afloop van die geskiedenis, omdat geredeneer word dat alleen so die 
idee dat God willekeurig en partydig is, besweer kan word. Augustinus hou 
daarteenoor vas aan die oortuiging dat die leer van die verlossing uit ge-
nade alleen onlosmaaklik saamhang met die vryheid en soewereiniteit van 
God soos die Skrif dit leer, en dat dit daarom noodsaaklik is om te bely dat 
dit God alleen is wat van ewigheid af beslis oor die heil en die onheil van die 
mense. Uit hierdie premisse trek hy dan logiese konklusies wat van ingry-
pende betekenis is. 

Vir Augustinus was dit uit die staanspoor duidelik dat slegs die effekiie-
we genade van God die mens uit sy totale verdorwenheid kan red. Die vrye 
genade van God is eflektief. Daarom aanvaar hy dat Gods genade onweer-
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staanbaar in die uitverkorenes werk. Die logiese teenkant daarvan is dat 
God slegs die uitverkorenes wil red, nie alle mense nie (anders sou almal 
gered word), en dat daar dus uitgegaan moet word van die standpunt dat 
Gods heilswilpartikulier is en Christus ook slegs vir die uitverkorenes gesterf 
het (Muhlenberg: 1982, 464 e.v.). 

Die kerk is vir Augustinus die numerus praedestinatorum, die getal van 
die uitverkorenes, wat die ware kern van die sigbare kerk vorm. Alleen aan 
hulle word die besondere genade van Christus betoon wat vir die verlossing 
noodsaaklik is (De praedistinatione sanctorum en De dono perseverentiae). 
Dit is 'n geslote getal mense (numerus clausus) wat nie verminder of ver-
meerder kan word nie. Augustinus spekuleer selfs dat net soveel mense 
uitverkies is as die aantal engele wat afvallig geword het, sodat die getal van 
die salige wesens weer volmaak kon wees (Ench: 62). Op sigself vorm die 
uitverkorenes 'n groot menigte, maar in vergelyking met die totale aantal 
geskape mense is hulle nogtans gering in getal. 

In sy Skrifuitleg laat Augustinus hom deur Rom. 9-11 lei. Daarby is dit 
in die besonder Rom. 9 waarin hy Paulus duidelik hoor getuig van Gods 
vrymagtige verkiesing van sommige en sy verharding van andere. Jakob 
word uitverkies, maar Esau word gehaat, en dit nie op grond van enige 
werke wat hulle verrig het nie, maar suiwer omdat dit God so behaag 
(Ench: 98; Ad Simplicianum). Vir die mens mag dit onregverdig lyk, maar 
Paulus verwerp die bedenking as absurd (Rom. 9:14). Die Skrif leer dat 
daar in God geen onreg kan wees nie. As God iets wil, is dit per definisie 
goed. Wie is die mens per slot van rekening om met God te redeneer (Rom. 
9:20 e.v.)? 

Augustinus kom ook nie onder die indruk van die argument dat die vrye 
uitverkiesing van God sou beteken dat Hy willekeurig of partydig is nie, 
omdat hy daarop wys dat God te make het met 'n situasie van sonde en 
skuld aan die kant van alle mense, sodat alle mense in werklikheid slegs 
straf en oordeel verdien. As God, wat aan geen mens iets verskuldig is nie, 
uit vrye genade besluit om sommige te red, kan daar by Hom van geen 
onreg, partydigheid of willekeur sprake wees nie. Dit is Gods goeie reg om 
sy barmhartigheid te openbaar in die uitverkiesing en redding van sommi-
ge, en sy geregtigheid in die verbygaan van andere (Polman: 1936, 56 e.v.). 

Ook die sg. universalistiese tekste wat telkens weer aan Augustinus voor-
gehou word, oortuig hom nie van die teendeel nie. Hy verklaar die begrip 
"alle" in 1 Tim. 2:4 en 2 Pet. 3:9 nie as sou dit slaan op alle mense hoof vir 
hoof nie, maar in die sin van: allerlei klasse of soorte mense, of ook: almal 
wat deur God daartoe voorbestem is (Ench: 97). Augustinus konstateer dat 
die ervaring leer dat die boodskap van genade nie aan alle mense verkondig 
word nie, en dat nie almal aan wie dit verkondig word, dit aanneem nie 
(wat tog sou gebeur het as God hulle werklik wou red, want wie kan sy wil 
weerstaan?). Daarom moet aanvaar word dat die heil in Christus ook nie 
deur God vir alle mense bedoel is nie, maar dat Hy van ewigheid af deur 
God voorbestem is om slegs Hoof van die uitverkorenes te wees, wat sy 
liggaam vorm. 

Dat Gods genade in die verlossing van mense langs die weg van die 
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geloof partikulier is, is tereg deur Augustinus verstaan en verdedig. Die 
manier waarop hy egter daarmee omgaan, vertoon sterk rasionele trekke. 
Hy trek logiese konklusies uit die dubbele afloop van die geskiedenis en uit 
die soewereiniteit van God, en kom op grond daarvan tot uitsprake oor 
verkiesing en verwerping wat ook sy hantering van die Skrif beïnvloed. 
Weliswaar druk hy homself versigtig uit en vermy hy uitsprake wat dit laat 
lyk asof God op dieselfde wyse uitverkies en verwerp. Hy weerhou homself 
daarvan om te sê dat diegene wat verlore gaan, van ewigheid af daartoe 
voorbeskik is soos die uitverkorenes tot die lewe voorbeskik is. Hy hou 
steeds daaraan vas dat die goddeloses deur hulle eie skuld verlore gaan, en 
praat in die reel oor uitverkiesing en verwerping asof dit na die sondeval 
plaasgevind het, ten einde die indruk te vermy dat die verwerping sonder 
enige verband met mense se eie sonde is (Lohse: 1963, 120). 

Maar aan die ander kant kan hy ook sê dat die verworpenes wel verwerp 
word vanweë hulle eie skuld, maar dat dit nie beteken dat hulle verwerping 
slegs die reaksie van Gods geregtigheid op hulle sonde is nie. Hulle sonde 
kan immers nie die laaste en diepsie rede van hulle verwerping wees nie, 
aangesien alle mense ewe veel skuld voor God het. Dan sou ook die uitver-
korenes verdoem moes geword het. Die laaste en diepste grond daarvoor 
dat God sommige in die verderf laat waarin hulle hulself gestort het, kan 
dus ook niks anders wees as Gods vrye welbehae nie. So verstaan Augusti-
nus in elk geval die uitsprake van Rom. 9 dat God nie net voorwerpe van 
eer nie, maar ook voorwerpe van oneer berei het wat vir die verderf bestem 
is. Op enkele plekke kan hy hom selfs kras uitdruk deur te sê dat God 
sommige gepredestineer het tot die genade en ander tot die straf (Ench: 
100), of dat God bepaalde mense tot die ewige dood gepredestineer het 
(Tract. loannis, 48, 4.6). 

Dit is hierdie soort gedagtes van Augustinus wat in die geskiedenis 'n 
groot rol sou speel in die uitbou van die leer van die dubbele predestinasie 
en alles wat daarmee saamhang. Hy self maak nog nie van die uitverkiesing 
'n sisteem nie en binne die religieuse konteks van sy denke funksioneer die 
uitverkiesing nog totaal anders as wat later soms die geval sou wees. Maar 
in kiem bevat sy denke reeds die potensiaal vir die latere ontwikkelinge. 

1.2.1.3. Tussen Augustinus en die Semipelagianisme 

Die Katolieke Kerk het Augustinus nooit hierin gevolg nie, hoewel bepaal-
de elemente uit sy denke wel aanvaar is. Die Semipelagianisme is by Orange 
in 529 veroordeel, maar bepaalde veronderstellings daarvan bly eweneens 
in die kerklike denke gehandhaaf. Die gevolg is dat daar in die kerklike 
denke en later ook in die skolastiek 'n soort sintese tussen Augustinus en 
die Semipelagianisme tot stand gekom het. Oor 'n aantal sake was daar 
binne hierdie sintese eenstemmigheid, maar oor die vraag hoe hulle met 
mekaar in verband gebring moet word en watter gewig hulle dra, was daar 
nog steeds verskil. Die algemene kenmerk van hierdie denke is egter die 
poging om 'n rasionele oplossing daarvoor te bied dat God die heil van alle 
mense wil, maar dat daar tog mense is wat nie uitverkies is nie en verlore 
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gaan. Dit word gedoen deur so noukeurig as moontlik te probeer onderskei 
tussen die aandeel van God en die aandeel van die mens in die heil, in die 
hoop om daardeur die geheim van die verkiesing insigtelik te maak. 

Een van die sake waaroor daar immers eenstemmigheid was, is die oor-
tuiging dat Gods heilswil universeel is. Die partikularisme van Augustinus 
is nooit deur die Katolieke Kerk aanvaar nie. Net so was daar eenstemmig-
heid daaroor dat die vryheid van die menslike wil gehandhaaf moes word, 
selfs al word erken dat dit deur die sonde verswak is. Tot sover is by die 
Semipelagianisme aangesluit, maar daarnaas is tog ook probeer om aan 
Augustinus vas te hou. Daarom is aanvaar dat niemand gered kan word 
sonder die bystand van die genade nie, dat die reddende genade wat mense 
nodig het om verlos te word, slegs aan die uitverkorenes verleen word, dat 
die getal uitverkorenes en verworpenes van ewigheid af vasstaan, en dat 
niemand op aarde met sekerheid kan weet of hy tot die getal van die uitver-
korenes behoort nie, behalwe as hy 'n besondere openbaring daaroor ont-
vang (Lóhrer: 1973, 783 e.v.). 

In die Thomisme word werklik 'n poging aangewend om binne hierdie 
parameters die volledige genadekarakter van die verlossing vas te hou. 
Thomas handhaaf dan ook met Augustinus die partikuliere karakter van 
die uitverkiesing, maar hy verskil van Augustinus deurdat hy daarnaas die 
algemene heilswil van God leer. Om dit te kan doen, aanvaar hy 'n onder-
skeiding wat reeds sedert Chrysostomos en Johannes Damascenus bekend 
is, nl. tussen God se voluntas antecedens (voorafgaande wil) om alle mense 
teted, en sy voluntas consequens (navolgende wil) om slegs die uitverkore-
nes te red. Die voorafgaande wil van God is volgens Thomas 'n algemene 
begeerte van God, 'n velleitas, iets wat God welgevallig is. Dit is egter nie 
beslissend nie. Die eintlike beslissing val in God se finale wil, sy voluntas 
consequens, waarvolgens net sommige uitverkies is en dan ook werklik 
gered word. In korrelasie hiermee ken Thomas ook 'n tweërlei genade van 
God: die gratia sufficiens of genoegsame genade wat aan alle mense bewys 
word, en die gratia efficax of werksame genade wat God slegs aan die 
uitverkorenes gee om gered te kan word. Oor wie uitverkies word en dus 
volgens die navolgende wil die effektiewe genade deelagtig word, beslis 
God volgens Thomas in vryheid, sonder inagneming van die mens se ver-
dienste (Kraus: 1977, 60 e.v.). 

Die teenstanders van Thomas kon uiteraard nie daarmee tevrede wees 
nie, omdat dit vir hulle besef nog steeds in die partikulariteit van die wil van 
God bly vassteek. Daarom bou hulle die element van die menslike verdien-
ste in tussen die voluntas antecedens en die voluntas consequens. Dit sien ons 
by die Moliniste uit die 16de eeu wat leer dat God kragtens sy voorafgaan-
de wil die redding van alle mense wil, maar dat Hy daarmee rekening hou 
dat nie alle mense die regte gebruik van die genade sal maak nie. Daarom 
verkies en verwerp Hy in sy voluntas consequens dus op grond van sy voor-
kennis van wat mense met die genade gaan doen. 

Hoewel die Rooms-Katolieke Kerk geen beslissing wou neem in die ge-
skil tussen Thomisme en Molinisme nie, is by die konsilie van Trente uitge-
spreek dat die universele karakter van Gods heilswil en die universele bete-
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kenis van die dood van Christus gehandhaaf moet word. Die standpunt is 
verwerp dat die regverdigingsgenade slegs aan die uitverkorenes geskenk 
word. God skenk dit aan almal wat gedoop word, maar dit is verliesbaar en 
die samewerking van die mens met die genade is noodsaaklik vir die verlos-
sing. Daarmee is Augustinus in elk geval op beslissende punte verwerp. 

Dit is kenmerkend dat die Lutherse ortodoksie, die Arminiane en die 
Metodisme hulleself almal teen die partikulariteit van die Augustiniaanse 
tradisie gekeer het. Wat die Lutherane betref, het die opvattings van Sa-
muel Huber as stimulus gedien vir 'n nadere uitwerking van die uitverkie-
singsleer. Hy het naamlik daarvan uitgegaan dat Gods heilsbesluit alom-
vattend is. Christus het vir almal gesterwe, en daarom is alle mense ook 
uitverkore, hoewel hulle van nature almal verworpenes is. Diegene gaan 
verlore wat ongehoorsaam is aan hierdie objektiewe genade wat vir almal 
geld, maar dan nie omdat God so besluit het nie, al het God dit in sy 
voorkennis wel geweet. Huber aanvaar dus die raaisel daarvan dat sommi-
ge teen alles in Gods genade kan verwerp. 

In reaksie op Huber ontwikkel Aegidius Hunnius dan sy gedagtes oor 
die uitverkiesing wat vir die Lutherse ortodoksie rigtinggewend sou word. 
Ook hy gaan van die heilsuniversalisme uit en sien dit so dat die reddende 
genade van God in Woord en sakramente aan alle mense aangebied word. 
Soos die skolastiek hanteer hy dan die onderskeiding tussen Gods voluntas 
antecedens en sy voluntas consequens om duidelik te maak dat God in sy 
finale wil slegs diegene uitverkies van wie Hy tevore gesien het dat hulle 
deur die geloof sy genade sal aanvaar (G. Adam: 1970; Schmid: 1979, 182 
e.v.). 

Ook die Arminiane en die Metodisme gaan van die universele heilswil 
van God uit en maak dan van die begrip voorwetenskap of van onderskei-
dinge in die genadeleer gebruik om ruimte te skep vir die menslike keuse in 
verband met die heil, sodat die dubbele afloop van die geskiedenis nie aan 
Gods wil toegeskryf hoef te word nie. Veral Wesley het met groot patos die 
Calvinistiese leer van die uitverkiesing met sy partikularisme verwerp, om-
dat dit volgens hom van God 'n tiran maaic, erger as die duiwel, wat die 
grootste deel van die mensheid verlore laat gaan, terwyl Hy alleen in staat is 
om hulle te red, maar dit nie wil doen nie en deur sy onveranderlike besluite 
aan hulle nie eers die moontlikheid laat om gered te word nie (Steenkamp: 
1986, 76 e.v.). 

1.2.1.4. In die voetspoor van Augustinus 

Die Augustiniaanse tradisie van die partikulariteit van Gods uitverkiesing 
en genade loop deur die geskiedenis oor mense soos Gottschalk in die 9de 
eeu, Bradwardina, Wiclif, die Reformatore, die gereformeerde tradisie en 
Rooms-Katolieke dissidente soos Bajus, Jansenius, Paschasius Quesnel, 
e.a. 

In Luther se strydgeskrif teen Erasmus, De servo arbitrio, sluit hy horn-
self met groot oortuiging by Augustinus aan. God handel nie eenders met 
alle mense nie. Teenoor sy genade staan sy toorn, teenoor die verkiesing die 
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verwerping. Luther voer dit terug op die wil van God met gebruikmaking 
van die onderskeiding tussen die deus revelatus en die deus absconditus (die 
geopenbaarde en die verborge God). Die geopenbaarde God is God in 
Christus soos Hy in sy Woord en beloftes tot ons kom met sy genade en 
liefde. Die verborge God is die God van die verwerping. Wie Christus in die 
geloof aangryp, het te make met die geopenbaarde God. Op sy beloftes 
mag 'n mens jou met sekerheid verlaat. Die geloof waarmee 'n mens Chris-
tus aangryp, is 'n geskenk van God wat lewe wek uit die dood. Maar die 
geloof is nie die deel van alle mense nie. God gaan aan sommige mense 
verby en verhard hulle. Christus is nie daar vir alle mense nie. Waarom 
God slegs aan sommige die geloof en die lewe in Christus skenk en aan 
andere nie, behoort tot die geheimenis van God waarin ons nie kan indring 
nie. Dit is die verborge wil van God buite Christus. Luther roep die gelowi-
ges op om in die aanvegting oor die eie verlossing van die verborge God na 
die geopenbaarde God in Christus te vlug (Althaus: 1963, 238 e.v.). 

Dit was egter veral Calvyn wat met groot konsekwensie Augustinus in sy 
uitverkiesingsleer sou volg. Hy is daarby diepgaande beïnvloed deur Mar-
tin Bucer, al gaan hy ook in bepaalde opsigte 'n eie weg. Dat God vrymag-
tig verkies en verwerp, leer hy saam met Augustinus. Ook vir hom is Rom. 
9-11 deurslaggewend in sy beskouings. God is soewerein en kan met sy 
skepsels handel soos Hy wil. Van willekeur by God kan daar, volgens 
Calvyn, egter geen sprake wees nie. Net soos Bucer wys Calvyn die term 
van Zwingli af as hy God "exlex" noem, bo en buite die wet. God is wel nie 
aan die wet onderwerp nie, maar Hy is vir Homself tot 'n wet. Al Gods 
beslúite is daarom wys en goed. Al kan ons nie verstaan waarom God in 
uitverkiesing en verwerping handel soos Hy dit doen nie, mag ons daarvan 
seker wees dat dit altyd met die hoogste wysheid en goedheid geskied. Soos 
Bucer wil Calvyn eenvoudig die Woord van God aanvaar, ook wanneer dit 
om die uitverkiesing gaan. Wie buig voor die majesteit van God weet dat 'n 
mens nie die besware wat teen die weg van God ingebring word, kan weerlê 
nie. 'n Mens kan dit soos Paulus slegs afwys, want wie God wil beoordeel, 
tas sy majesteit aan (Van't Spijker: 1974: 85 e.v.). 

Ook Calvyn hou vas aan die partikuliere aard van Gods genade en van 
die versoening in Christus, omdat hy daarvan uitgaan dat die genade van 
God alleen vir die uitverkorenes bedoel is en Christus vir hulle alleen ver-
soening gedoen het. Teenoor die universalistiese standpunt van Pighius, 
Bolsec en Castellio verdedig Calvyn dat God nie die heil in die algemeen vir 
alle mense moontlik maak en dit dan van hulle laat afhang of hulle dit wil 
aanneem nie, maar dat God 'n aantal mense persoonlik uitgekies het en 
slegs aan hulle deur die werk van die Heilige Gees die verlossing skenk. 
Omgekeerd beieken dit dat God ook 'n spesifieke aantal mense persoonlik 
verwerp het. By Calvyn is daar 'n bepaalde eweredigheid ten opsigte van 
uitverkiesing en verwerping aanwesig (Klooster: 1977). 

Tog handhaaf Calvyn saam met al die ander Reformatore dat dit Gods 
wil is dat alle mense deur die prediking van die evangelie tot die heil geroep 
moet word. Op grond van bepaalde uitsprake van hom het sommige teoloë 
geoordeel dat Calvyn selfs geleer het dat Christus vir alle mense gesterwe 
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het, en dat die oproep tot geloof en bekering gevolglik op hierdie universele 
basis aan alle mense verkondig mag word. Die uitverkiesing word dan deur 
die werk van die Gees in die prediking en roeping voltrek, omdat slegs 
diegene aan wie die geloof geskenk word, die boodskap aanneem en so 
uitverkorenes blyk te wees (Kendall: 1979). 

By nader toesien word dit egter duidelik dat dit nie Calvyn se bedoeling 
kon gewees het nie. Ons vind reeds by horn die standpunt wat later deur die 
gereformeerde ortodoksie ingeneem word, dat die soendood van Christus 
wel genoegsaam (sufficienter) vir alle mense is, maar dat dit tog slegs vir die 
uitverkorenes daadwerklik (efficaciter) betekenis het. Die algemene aan-
bod van genade wat in die prediking geskied, dien wel daartoe om alle 
mense sonder verontskuldiging te maak, maar dit beteken nog nie dat 
Christus ook werklik vir alle mense gesterwe het nie (Inst. Ill, 24, 17). 
Calvyn sê in sy eksegese van 'n "universalistiese" teks soos 2 Pet. 3:9 dat dit 
Gods geopenbaarde wil is dat alle mense tot Christus moet kom om gered te 
word, maar dat dit volgens Gods verborge wil alleen die uitverkorenes is 
wat dit werklik kan doen (Graafland: 1987: 41 e.v.). 

Die partikuliere karakter van die genade sou in die verdere ontwikkeling 
binne die gereformeerde ortodoksie nog sterker as by Calvyn beklemtoon 
word, bv. by Beza en Perkins. Tog moet ons nie die verskil tussen Calvyn en 
sommige latere ontwikkelinge miskyk nie. By Calvyn funksioneer die uit-
verkiesingsleer nog nie binne 'n uitverkiesingsisteem soos dit later die geval 
word by Beza en sy volgelinge nie. Calvyn is in die algemene klimaat van sy 
denke nog baie meer verwant aan Augustinus as die latere teoloë. Daarom 
is daar ook rondom die kwessie van die universaliteit van die heil by Calvyn 
'n groter soepelheid te bespeur wat verband hou met die praktiese aard van 
sy denke oor die uitverkiesing in teenstelling tot die spekulatiewe wyse 
waarop dit later soms hanteer is. 

1.2.2. Uitverkiesing as predestinasie 

1.2.2.1. Die uitverkiesing in die voorsienigheidsleer 

Dat daar 'n noodsaaklike verband tussen uitverkiesing en Godsleer is, het 
vir ons aan die voorbeeld van Augustinus duidelik geword. Hy bring die 
uitverkiesing in die genadeleer ter sprake, maar omdat dit om Gods genade 
gaan, loop sy gedagtes oor na die Godsleer. Tog bly sy vertrekpunt vanuit 
die genadeleer vir sy denke oor die uitverkiesing bepalend. Die God van die 
uitverkiesing is vir Augustinus die genadige en barmhartige God. Dit gaan 
in die uitverkiesing om die heil van sondaars. Daar is by hom 'n groot 
terughoudendheid te bespeur om die verwerping op dieselfde wyse op die 
wil van God terug te voer as die uitverkiesing. A1 leer hy dat God vrymagtig 
verkies en verwerp, konstrueer hy nog nie 'n logies-sluitende leer van die 
dubbele predestinasie wat nog afgedag van die sonde op Gods soewereine 
wil gebaseer word nie. 

Dit word egter anders in die loop van die geskiedenis. Dan blyk dit dat 
dit swaarwigtige gevolge kan hê om die uitverkiesingsleer heeltemal vanuit 
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die Godsleer te henader. Wanneer dit gedoen word, bestaan daar 'n onmis-
kenbare neiging om die uitverkiesingsleer in 'n omvattende skema te plaas. 
Die Griekse teoloog Johannes Damascenus behandel die uitverkiesingsleer 
reeds in die 8ste eeu in direkte verband met die Godsleer, en in die 12de eeu 
sou Petrus Lombardus in die Weste presies dieselfde in sy Sentenliae doen. 
Daarmee het hulle metodies aan die latere teologie, en in die besonder aan 
die skolastiek, 'n voorbeeld gegee wat konsekwent nagevolg is (Weber: 
1962, 465). 

Die groot vraag vir die skolastieke teologie is hoe die uitverkiesing, wat 
deurgaans met die voorkennis van God in verband gebring is, en die kon-
tingente reaksie van mense op sy genade in die geskiedenis met mekaar 
gerym kan word, sonder dat die karakter van voorbeskikking wat volgens 
die Bybel tog kennelik aan die uitverkiesing verbonde is, in die gedrang 
gebring word. Daarmee is die verhouding tussen Gods voorbeskikking en 
die uitverkiesing, of anders gesê, tussen uitverkiesing en predestinasie, op 
die agenda van die teologie geplaas. 

Die term pro-orismos wat in Latyn met praedestinatio weergegee word, is 
omvattender as die term eklogé of uitverkiesing. Dit slaan op die ordening 
van die middele wat God gebruik by die verwerkliking van die uitverkie-
sing en word daarom meestal met "voor-verordinering" weergegee. Dit 
bring die element van Gods voorbeskikking met die uitverkiesing in ver-
band en kan daarom maklik hanteer word as 'n omvattende term wat Gods 
beskikking in verkiesing sowel as verwerping aandui. Dit is in die loop van 
die geskiedenis dikwels in verskillende betekenisse gebruik, al na gelang 
van die opvatting oor die uitverkiesing wat die gebruiker daarop nahou. 
Augustinus hanteer die begrip predestinasie in 'n beperkte sin, deurdat hy 
dit gewoonlik net op die uitverkiesing laat slaan, terwyl hy die verwerping 
liefs in verband bring met Gods voorkennis. Predestinasie slaan dan op wat 
God doen, maar praescientia op wat die mens in sy ongeloof en verharding 
doen (Bavinck: Geref. Dogm. II, 345). Uitverkiesing en verwerping word 
dus nie onder één noemer saamgevat nie. 

Die algemene tendens wat ons egter sedert Johannes Damascenus in die 
ontwikkeling van die uitverkiesingsleer opmerk, is dat die predestinasie as 
'n spesiale aspek van Gods algemene voorbeskikking oor alle dinge ver-
staan word. Dit lei daartoe dat uitverkiesing en verwerping op 'n gelyke 
wyse gesien kan word as elemente in Gods voorsienigheid waardeur Hy 
van alle ewigheid af alles bepaal het wat in die geskiedenis sou gebeur. Die 
logiese uitvloeisel daarvan is 'n rasionele leer van die dubbele predestinasie. 

So vind ons by Gottschalk in die 9de eeu 'n sterk logiese leer van die 
dubbele predestinasie, waarby hy daarvan uitgaan dat Gods voorkennis 
van wat in die geskiedenis sal gebeur, niks anders is as sy kennis van sy eie 
wil van wat noodaaklik moet gebeur nie. Voorkennis en voorbeskikking is 
dus dieselfde. Hierin gryp hy terug op bepaalde gedagtes van Augustinus, 
maar hy gaan verder as Augustinus in die wyse waarop hy verkiesing en 
verwerping op dieselfde wyse in Gods voorbeskikking opneem. Daardeur 
kom die almag ofpotentia absoluta van God baie sterker in die sentrum van 
die uitverkiesingsleer te staan (Muhlenberg: 1982, 524-530). 

47 



By Thomas van Aquino word die uitverkiesingsleer konsekwent in die 
Godsleer behandel, maar dan onder die gesigspunt van die oorsaaklikheids-
denke wat hy van Aristoteles oorneem. God is dan die Eerste Oorsaak en 
Beweger van alle dinge wat egter self deur niks veroorsaak of beweeg word 
nie. Die uitverkiesing word verstaan vanuit die al-oorsaaklikheid of al-
werksaamheid van God. In 'n omvattende sin bewerk God deur sy voorsie-
nigheid alles wat gebeur. Daaraan lê 'n plan ten grondslag waarin alles by 
voorbaat bepaal is. By die uitvoering van sy plan skakel God allerlei twee-
de oorsake in, wat dan funksioneer volgens hulle eie geskape aard. In die 
geval van die mens as tweede oorsaak word ook sy geskape vryheid inge-
sluit. Dit neem egter niks daarvan weg nie dat God in sy alwerksaamheid in 
en deur die tweede oorsake werk en dat daar dus niks in die geskiedenis kan 
gebeur, wat nie deur God self beskik en bewerk is nie. 

Die uitverkiesing is die deel van God se voorsienigheid wat betrekking 
daarop het dat sommige mense tot die ewige lewe bestem is. Die getal 
uitverkorenes lê in Gods plan vas, want wat met elke mens sal gebeur, is 
deur God onfeilbaar voorbeskik. Ook oor die verworpenes gaan Gods 
onfeilbare voorbeskikking, al is dit op 'n ander wyse. So stel Thomas 'n 
omvattende geheelbeeld daar waarin hy met groot afgewoënheid probeer 
om aan alle elemente wat in die tradisie met die predestinasie in verband 
gebring is, reg te laat geskied. Hoewel dit Thomas se bedoeling is om by die 
Skrif en Augustinus aan te sluit, is sy verkiesingsleer in 'n omvattende 
rasionele sisteem ingebou (Polman: 1936, 265 e.v.). 

1.2.2.2. Die verkiesingsleer van die Reformasie 

Die Reformatore sluit gedeeltelik by die skolastiek aan in die behandeling 
van die uitverkiesing in die Godsleer. Dit geld in 'n bepaalde sin reeds van 
Luther. In sy De servo arbitrio gaan hy wel van die antropologie uit en stel 
hy die totale onvermoë van die mens in sake wat op die heil betrekking het, 
op die voorgrond. Daarmee beweeg hy dus op die gebied van die soteriolo-
gie. Tog stoot hy vandaar op 'n taamlike kras wyse deur na die Godsleer. 
Soos hy die geloof van die mens terugvoer na die vrye genade van God, so 
voer hy die ongeloof terug na die ondeurgrondelike en verborge wil van 
God. So kom hy tot die dubbele predestinasie vanuit 'n paradoks in God 
self tussen die geopenbaarde en die verborge God. 

In die besonder geld dit egter van Zwingli wat vanuit die absolute soewe-
reiniteit van God oor die uitverkiesing praat. Dit is 'n aspek van die voor-
beskikking van God wat oor alle dinge gaan, ook oor die sonde. Zwingli 
leer dan ook die dubbele predestinasie in kras terme. Dit gaan vir hom 
moeilik om die sedelike karakter van God en die mens se verantwoordelik-
heid binne sy gedagtesisteem te plaas. Hy poneer eenvoudig dat God bo-
kant die wet staan en dat daar dus gecn sprake kan wees van sonde by God 
nie. Net so poneer hy dat Gods beskikking oor alles nie die mens se verant-
woordelikheid ophef nie. Tog gaan dit vir hom binne hierdie skema moeilik 
om nie deterministiese voorstellings te wek nie. Die betekenis van die predi-
king en die menslike geloof word gerelativeer deur sy kyk op die goddelike 
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soewereiniteit. So leer hy onder meer dat uitverkore heidene ook sonder die 
prediking gered sal word, net soos die jong kinders wat sonder die geloof 
sterwe. Per slot van rekening word 'n mens volgens Zwingli nie gered deur 
die geloof nie, maar deur die uitverkiesing (Wernle: 1919, 273-292). 

Die posisie van Calvyn is in hierdie verband baie insiggewend. Wat die 
intensie van sy uitverkiesingsleer betref, staan hy baie naby aan Augustinus 
en 'n mens kan sê dat hy, net soos Bucer by wie hy veral aanvanklik sterk 
aansluit, bedoel het om in die spoor van Augustinus te beweeg. Dit is 
daarom nie vreemd dat hy na veel oorweging uiteindelik in die finale ge-
stalte van sy Institusie die uitverkiesingsleer nie in die Godsleer geplaas het 
nie, maar in die soteriologie, en dat hy dit doelbewus van die leer van die 
voorsienigheid van God geskei het. Die rede daarvoor is waarskynlik dat 
Calvyn probeer het om in sy behandeling van die leer 'n orde te volg wat as 
die "geloofsorde" getipeer kan word (R. A. Muller). Daarmee word bedoel 
dat die geloof eers reg van die uitverkiesing kennis kan neem vanuit die 
ervaring van die verlossing wat in Christus ons deel geword het. A posterio-
ri herken die gelowige in die boodskap van die uitverkiesing die ewige 
agtergrond van sy verlossing. In hierdie orde van behandeling word die 
logiese en rasionele hantering van die uitverkiesing binne 'n sisteem vermy, 
sodat dit baie maklik is om in die praktyk van prediking en pastoraat op die 
nut en troos van die uitverkiesing te wys. 

Daar is egter meermale op gewys (Weber, Graafland, e.a.) dat hierdie 
behandeling van die uitverkiesingsleer vir Calvyn ook die voordeel mee-
bring dat hy van meet af aan Christus by die uitverkiesing kon betrek. 
Wanneer die uitverkiesingsleer in die Godsleer behandel word, is dit baie 
makliker om daaroor in 'n abstrakte sin te praat as deel van Gods algemene 
voorsienigheid, waarby nog nie pertinent aandag gegee word aan die werk 
van Christus en die Heilige Gees nie. Die God wat verkies en verwerp, is 
dan die Skepper en Onderhouer, die almagtige en soewereine God. Die 
soewereiniteit van God kan dan maklik misverstaan word, asof dit nog nie 
om die soewereiniteit van sy liefde en genade gaan nie, maar om Gods naakte 
soewereiniteit wat gelykelik oor goed en kwaad beskik. Sy vrye welbehae 
op grond waarvan Hy dit doen, is dan sy verborge wil waarvan ons niks 
weet nie. Die predestinasie is dan die huiweringwekkende beskikking van 
die verborge God. Dit alles word egter anders as die uitverkiesing in die lig 
van Gods openbaring in Christus verstaan word (Wendel: 1976, 263-284). 

Dat Calvyn dus kies om die uitverkiesingsleer eers aan die orde te stel 
nadat Christologie en Pneumatologie behandel is, beteken dat hy daaroor 
nie buite Christus en die Heilige Gees om wil praat nie. Die uitverkiesing 
word dan die genade van God in Christus wat sondaars deur die krag van 
die Heilige Gees uit die verlore mensheid red. Die predestinasie is Gods 
heilsraad waarin die soewereine en vaste wil van God tot die verlossing van 
sy volk in Christus gewaarborg is. Wanneer die uitverkiesing op hierdie 
wyse benader word, is dit ten nouste verbonde met die evangelie van Gods 
genade soos dit in die geskiedenis aan mense verkondig word om hulle uit 
die duisternis te roep na die wonderbare lig. Dan word die uitverkiesing 
verstaan as 'n saak van vreugde en lofprysing (Niesel: 1957, 161-172). 
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So wou Augustinus dit sien en daarin sluit Calvyn by hom aan. Augusti-
nus se woord dat Christus die spieël van ons uitverkiesing is, word deur 
Calvyn opgeneem en van 'n ryker inhoud voorsien. Hy gaan verder as 
Augustinus in sy klem daarop dat die uitverkiesing in Christus (Ef. 1:4) 
geskied, en dit lei by hom daartoe dat die uitverkiesing nie meer verstaan 
hoef te word as 'n verborge beslissing van God waaroor ons nooit seker-
heid kan hê nie (soos dit nog by Augustinus die geval is), maar dat dit juis 
as 'n bron van sekerheid en troos verstaan kan word (Inst. Ill, 24, 5-6). 
Elkeen wat in Christus glo, weet dat sy heil in Christus vaslê en nie gebaseer 
is op wat in homself aanwesig is nie, ja dat dit selfs nie eers van sy geloof as 
sodanig afhanklik is nie, maar van Gods ewige beslissing wat in Christus 
oor hom geval het. Daarom moet die uitverkiesing ook volgens Calvyn in 
die prediking ter sprake kom. Dit is immers geen bedreigende saak nie, 
maar 'n boodskap van heil en sekerheid. Die groot bydrae van Calvyn is 
dat hy beklemtoon het dat die uitverkiesing alleen binne trinitariese opset 
reg hanteer kan word, wanneer verstaan word dat God daarin, soos in al sy 
werke, nie anders handel nie as dat die Vader uitkies, maar dan in Christus 
en deur die Heilige Gees. 

1.2.2.3. Die spanning in Calvyn se uitverkiesingsleer 

Die Christologiese opset van sy verkiesingsleer is egter nie deur Calvyn 
konsekwent deurgevoer nie. Die aard van die problematiek soos dit in die 
teologiese diskussie oor die uitverkiesing aan die orde was, het meegebring 
dat Calvyn in sy stryd teen andersdenkendes steeds meer in die bekende 
probleemstellings teruggeval het. In sy verdediging van die leer van die 
uitverkiesing sluit hy homself gedeeltelik aan by die skolastieke denke en 
terminologie. Dit bring 'n bepaalde spanning in die teologie van Calvyn 
(Graafland). Hy worstel met die gedagte dat die predestinasie eintlik as 
onderdeel van die leer van die algemene voorsienigheid van God verstaan 
moet word. In die uitgawe van die Institusie van 1539 groepeer hy uitver-
kiesing en voorsienigheid saam, hoewel hy dan albei eers na die werk van 
die Gees behandel. 

Kennelik wil hy dus tog 'n noue band tussen uitverkiesing en voorsienig-
heid bewaar. Selfs al haal hy die twee dinge in die uitgawe van 1559 weer 
uitmekaar en plaas hy slegs die uitverkiesing in die Pneumatologie, kan 'n 
mens nie ontken dat die verband met die voorsienigheidsleer tog behoue 
bly nie. Op 'n bepaalde manier kon hy dus ook nie wegkom daarvan om die 
uitverkiesing as 'n aspek van die voorsienigheid te verstaan nie, selfs al geld 
dit by hom as die vernaamste aspek daarvan, dit waarop Gods totale voor-
sienigheid eintlik afstuur. 

Maar daarmee ontstaan ook vir Calvyn die probleem dat uitverkiesing 
en verwerping logies saamgesnoer word onder die een noemer van die pre-
destinasie wat gedefinieer kan word as 'n beslissing van die soewereine 
God, sonder dat die naam van Christus nog genoem word. Calvyn se be-
kende definisie in Inst. Ill, 21, 5 lui: "Predestinasie noem ons die ewige 
besluit van God waardeur Hy by Homself vasgestel het wat volgens sy wil 
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van elke mens sou word. Want nie almal word in dieselfde toestand geskep 
nie, maar vir sommige word die ewige lewe, vir andere die ewige verdoeme-
nis bestem. Daarom, al na gelang daarvan of iemand met die oog op een 
van hierdie twee doeleindes geskep is, sê ons dat hy gepredestineer is tot die 
lewe of tot die dood." 

In hierdie definisie word die dubbele predestinasie geleer en word verkie-
sing en verwerping op dieselfde wyse op Gods ewige raadsbesluit terugge-
voer. Uit ander uitsprake van Calvyn (bv. in sy eksegese van 2 Kor. 2:15 
e.v., Joh. 18:4 en Heb. 4:2) weet ons dat uitverkiesing en verwerping vir 
hom nie op dieselfde vlak lê nie. Die uitverkiesing is Gods eintlike daad, en 
die verwerping is slegs die teenkant daarvan, die skadusy, waardeur die 
uitverkiesing des te helderder skitter. Maar in hierdie definisie blyk dit nie. 
Hier het ons met 'n verborge besluit van God te make nog voor daar van 
die sonde of van Christus sprake is. 

Niemand moet die religieuse patos van Calvyn se denke miskyk nie. 
Calvyn teologiseer net soos Augustinus in die situasie coram Deo, voor die 
aangesig van God. In hierdie situasie voor Gods aangesig waar die mens sy 
absolute kleinheid en sondigheid voor God besef, en tog aan die ander kant 
met groot vertroue God as die absolute Liefde en Geregtigheid herken, kan 
sterk uitdrukkings gebruik word wat in enige ander situasie as ondraaglik 
ervaar sou moet word. Alles word aan God toegeskryf, en tog is dit nie 
deterministies in die sin dat die menslike skuld en verantwoordelikheid 
uitgeskakel word nie. 'n Mens voor die aangesig van God kan en moet die 
onrymbare gelyktydig vashou, omdat God tog God is op 'n wyse wat vir 
ons onvoorstelbaar is. Voordat Augustinus, Luther en Calvyn hieroor on-
der kritiek gestel word, moet 'n mens eers iets van hierdie religieuse patos 
van hulle verstaan. 

Tog, selfs al het ons dit toegegee, is die vraag nog of die wyse waarop 
Calvyn soms oor die uitverkiesing praat, veral in sy polemiek teen diegene 
wat die vrymagtige karakter van Gods genade misken het, nie aan sy ware 
intensie afbreuk doen nie. Calvyn redeneer soms vanuit die alwerksaam-
heid van God op sodanige wyse, dat God se wil die oorsaak van die sonde-
val en die goddeloosheid van die mense word. Die verwerping en die ver-
doemenis van die mens is dan wel regverdig, omdat hy skuldig voor God is, 
maar die diepste oorsaak daarvan word tog gesoek in Gods wil en besluit 
wat aan alle doen en late van die mens voorafgaan en dit bewerk (Inst. Ill, 
23, 3-8). 

Calvyn handhaaf 'n gematigde toon en distansieer hom van kras uit-
drukkings soos dié van Zwingli. Hy beklemtoon dat die denke oor die 
uitverkiesing alle spekulasie moet vermy en binne die grense van die Skrif 
moet bly. Hy plaas deurgaans die prakties-religieuse betekenis en troos van 
die uitverkiesing op die voorgrond. Hy hou daaraan vas dat Gods wil ook 
in die verwerping altyd regverdig en heilig is en dat God nie die oorsaak van 
die sonde is nie, maar die Een wat dit straf. Tog is dit jammer dat sy gebruik 
van die terme van die skolastieke oorsaaklikheidsdenke sy positiewe by-
drae tot die Christologiese en Pneumatologiese visie op die uitverkiesing 
minder sigbaar gemaak het. 
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Dat Calvyn die soewereiniteit van God voorop gestel en gehandhaaf het, 
moet met dankbaarheid waardeer word. Dit bly egter altyd 'n moeilike 
vraag hoe dit gedoen moet word sonder om die hantering van die boodskap 
van die uitverkiesing in prediking en pastoraat te bemoeilik. Ons vind selfs 
by Calvyn dat hy, hoewel hy gehandhaaf het dat die uitverkiesing in die 
prediking ter sprake gebring moet word, dii eintlik nooit self gedoen het 
nie. Hy verwys slegs daarna as die teks horn daartoe dwing, maar daarmee 
kom sy eie insigte in die Christologiese en Pneumatologiese betekenis van 
die uitverkiesing nie altyd ten voile tot hulle reg nie - en dit tot nadeel van 
die verdere ontwikkeling van die uitverkiesingsleer in die gereformeerde 
tradisie. 
1.2.3. Die uitverkiesing in die dekreteleer 

1.2.3.1. Die verrasionalisering van die uitverkiesingsleer 
Die verdere ontwikkeling van die uitverkiesingsleer in die gereformeerde 
teologie word in groot mate gestempel deur die denke van Theodor Beza, 
Calvyn se opvolger in Genêve. Met innerlike konsekwensie ontwikkel hy 
die leer van die uitverkiesing in die leer van die raad van God, as onderdeel 
van die dekreteleer. Kenmerkend vir sy denke is sy aansluiting by die Aris-
toteliese skolastiek. Volgens sy eie oortuiging hou die gebruikmaking van 
die denkstrukture van die wysbegeerte van Aristoteles geen gevaar vir die 
teologie in nie, omdat dit slegs daartoe dien om die logiese denke te bevor-
der. Wat hy egter nie gemerk het nie, is dat hy daarmee saam ook die 
metafisiese voorveronderstellings van Aristoteles se rasionaliteit onbewus 
in die teologie binnegedra het. Sy leer van die uitverkiesing word daardeur 
'n logiese en helder geheel, volkome deursigtig vir die rede, maar juis daar-
om 'n konstruksie wat nie meer reg kan laat geskied aan die manier waarop 
die Bybel oor die uitverkiesing praat nie (Bray: 1975; Kickel: 1967,98 e.v.; 
H. E. Weber: 1951, 98 e.v.). 

Beza ontwikkel sy dekreteleer met gebruikmaking van die oorsaaklik-
heidskema wat hy van die skolastiek oorneem. God word verstaan as die 
Eerste Oorsaak waardeur alles veroorsaak word wat gebeur. Aan die begin 
van alle dinge staan Gods ewige plan waarin Hy in soewereine vryheid alles 
bepaal het wat in die geskiedenis sou gebeur, en deur die effektiwiteit van 
die al-oorsaaklikheid van God word alles in die geskiedenis volgens daar-
die ewige en onveranderlike besluit van God verwesenlik. Die doel van 
Gods ewige plan is die selfverheerliking van God. Daarop stuur alles af en 
daartoe werk alles mee. God wil Homself verheerlik deur sy deugde open-
baar te laat word, met name sy deugde van barmhartigheid en geregtigheid. 
Om dit te kan bereik, neem God in sy raadsplan die besluit aangaande 
uitverkiesing en verwerping op, sodat sy barmhartigheid in die redding van 
die uitverkorenes, en sy geregtigheid in die oordeel oor die verworpenes 
openbaar kan word. 

So kom die dubbele predestinasie aan die spits van die geskiedenis tussen 
God en die mense te staan. Dit is Gods besluit waardeur Hy uit louter 
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soewereiniteit, nog afgcdag van sy genadige openbaring in Christus, beskik 
het oor alles wat in die geskiedenis sal gebeur en wat daarop sal uitloop dat 
sy Naam verheerlik word in die saligheid van sommige mense en die verderf 
van andere. Die besluit om te skep word op hierdie manier ondergeskik 
gemaak aan die besluit van die dubbele predestinasie, en wel as die nood-
saaklike voorwaarde vir die verwesenliking van Gods doel. Ook die sonde-
val word so as noodsaaklik in die raadsplan van God opgeneem, want die 
sonde is die middel wat dit moontlik maak dat alle mense sondaars kan 
word, sodat die uitverkorenes uit hulle sonde gered kan word tot lof van 
Gods barmhartigheid, en die verworpenes vanweë hulle sonde veroordeel 
kan word tot lof van Gods geregtigheid. Om dieselfde rede word ook 
Christus in die raadsplan van God opgeneem, en wel as middel om die 
noodsaaklike versoening te bewerk vir die uitverkorenes, sodat hulle uit 
genade gered kan word. 

Vir Beza is God die onveranderlike Eerste Oorsaak van alles wat gebeur. 
Hy werk alles in almal sodat alles presies afloop soos Hy dit bepaal het. 
Maar as eerste oorsaak of causa prima maak God van die geskape dinge 
gebruik as tweede oorsake, causae secundae, wat werk volgens die geskape 
beginsels wat by hulle aard pas. So het God met name die mens so geskep 
dat hy vrywillig kan kies en handel. A1 het God in sy raad die sondeval 
opgeneem, en al is sy besluit dus die eerste oorsaak van die sonde, is God 
tog nie die outeur van die sonde nie, maar die mens wat wel Gods raad 
uitvoer, maar dit vrywillig en met sondige motiewe doen. Daarom is God 
ook /egverdig as Hy die mens straf. Ook al het God uit vrye welbehae 
besluit om sommige mense ewig te verwerp, sodat sy besluit wat aan hulle 
sonde voorafgaan en dit bepaal, dus die diepste grond van hulle verwerping 
is, is hulle as tweede oorsake wat met vryheid toegerus is, tog skuldig om-
dat hulle die sonde vrywillig doen, en daarom is hulle ewige verdoemenis 
ter wille van die sonde regverdig. 

Twee dinge is in verband met die uitverkiesingsleer van Beza duidelik. 
Die eerste is dat uitverkiesing en verwerping by hom volkome parallel en 
op dieselfde vlak in die raad van God gesien word. Hulle is die twee simme-
triese dele van die een predestinasiedekreet. Al is dit so dat die verwerping 
so geskied dat die sonde van die verworpenes 'n rol sal speel by hulle ver-
doemenis, is daar in die grond van die saak egter geen verskil tussen verkie-
sing en verwerping nie: albei gaan terug op Gods welbehae sonder meer. 
Die tweede waarop gewys moet word, is dat Christus by Beza slegs as 
uitvoerder van die uitverkiesingsbesluit voorkom, en dat die heilspartiku-
larisme wat ons al by Augustinus en Calvyn teengekom het, by Beza dus 
nog op 'n ekstra manier onderstreep word. Van 'n universele betekenis van 
die versoening deur Christus kan hier geen sprake wees nie. 

Beza se uitverkiesingsleer is van huis uit veel meer as net 'n uitleg van 
Paulus se uitspraak dat ons nog voor die skepping in Christus deur God 
uitverkies is. Dit is 'n omvattende sisteem wat sy vertrekpunt in die raad 
van God neem en vandaar uit alles omsluit wat betrekking het op die 
stepping, die sondeval, die versoening en die verlossing, tot by die finale 
oordeel. Dit word die vernaamste leerstuk van die dogmatiek wat alle an-
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der elemente van die leer omvat en bepaal, tot die eienskappe van God, die 
verhouding tussen Goddelike beskikking en menslike wil, en die subjektie-
we toeëiening van die heil, soos regverdiging, heiliging en volharding. Dit is 
geen wonder dat hy sy uitverkiesingsleer in sy beroemde Tabel uiteen kan 
sit onder die opskrif Summa totius Christianismi nie, want dit omvat vir 
horn inderdaad die hoofsom van die hele Christelike leer. Deur sy invloed 
het die uitverkiesingsleer in die tyd na horn tot die uitgangspunt en sentrale 
artikel van die hele geloofsleer geword, met al die gevolge daarvan. 

1.2.3.2. Die verhouding tussen Beza en Calvyn 
Ons mag aanneem dat Beza se bedoeling was om niks anders te doen nie, as 
om die uitverkiesingsleer van Calvyn verder te verduidelik en teenoor kriti-
ci te verdedig. Dit is inderdaad ook waar dat hy in baie opsigte by Calvyn 
aansluit. Hoewel teoloë met mekaar verskil oor die mate waarin dit gebeur 
het, kan ons dit seker as 'n algemene oortuiging aanvaar dat daar reeds in 
die uitverkiesingsleer van Calvyn elemente aanwesig is wat dit vir Beza 
moontlik gemaak het om op die pad te beweeg waarop hy gegaan het. Ook 
Calvyn het in sy polemiese verdediging van die uitverkiesing bepaalde kon-
klusies getrek en van terme en argumente gebruik gemaak wat die pad vir 
Beza voorberei het (Kickel: 1967, 147 e.v.). 

So is dit op sigself al insiggewend dat daar geredeneer kan word oor die 
vraag of Calvyn soos Beza supralapsaries gedink het. Die supralapsarisme 
is die visie op die raad van God wat die besluit tot uitverkiesing en verwer-
ping verstaan as die uitgangspunt van al Gods weë met mens en wêreld, 
omdat dit gedink word as voorafgaande aan Gods besluit om te skep en sy 
besluit om toe te laat dat die mens in sonde val (H. E. Weber: 1951, 119 
e.v.). Ons het gesien dat dit is soos Beza daaroor gedink het. By hom staan 
die dubbele predestinasie inderdaad bo (supra) die sondeval (lapsus) en 
bepaal dit selfs die noodsaaklikheid van die sondeval. Beza aanvaar nie dat 
die uitverkiesing plaasgevind het uit die massa damnata, die verlore mens-
heid nie. Hy interpreteer die klei waarvan Paulus in Rom. 9:23 sê dat dit 
die pottebakker vry staan om daaruit voorwerpe tot eer en voorwerpe tot 
oneer te maak, as die mensheid voor die val. Dit beteken dat Gods besluit 
geneem is uit loutere soewereiniteit, sonder inagneming van die sonde. 
Later in die diskussie het bestryders van Beza van hierdie dekreet as die 
decretum absolutum gepraat, die dekreet wat los staan van die sonde en van 
Christus. 

As die vraag gestel word of Calvyn supralapsaries gedink het, moet ont-
hou word dat die probleemstelling waaroor dit tussen die supralapsarisme 
en die infralapsarisme (waarop ons later terugkom) gegaan het, as sodanig 
nog nie in die tyd van Calvyn aan die orde was nie. Tog het die supralapsa-
riste hulle altyd op Calvyn beroep, omdat hy ook die dubbele predestinasie 
leer en dit grond in die ewige raad van God; omdat hy ook leer dat alles in 
die tyd gebeur onder die voorbeskikking van God; omdat hy ook die son-
deval in die raad van God opneem; en omdat hy ook die eer van God as die 
doel van die skepping sien, sodat die barmhartigheid en geregtigheid van 
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God verheerlik kan word in die volvoering van sy heilsplan (Inst. Il l , 23,3-
8). 

Natuurlik hanteer Calvyn die uitverkiesing anders as Beza. Hy redeneer 
nie op so 'n rasionele en deduktiewe manier vanuit die dekrete van God oor 
uitverkiesing en verwerping as Beza nie. Hy maak nie die predestinasie tot 
die uitgangspunt of die sentrale leerstuk van sy Institusie nie, en bou dit nie 
uit tot 'n allesomvattende sisteem nie, maar bring dit eers a posteriori in die 
Pneumatologie ter sprake. Al sê Calvyn dieselfde dinge waarop Beza sy 
hele sisteem bou, kom dit by hom in 'n ander konteks voor. By Calvyn 
word alles nog veel meer Bybels hanteer en nie so rasioneel en deursigtig as 
by Beza nie. Hy bly worstel met die probleem hoe aan albei dinge tegelyk 
vasgehou kan word: aan Gods volstrekte predestinasie, en tegelykertyd 
aan die mens se skuld as oorsaak van sy verdoemenis. Selfs al is dit waar 
dat Calvyn in verband met die wil van God en die sonde net soos Beza 
onderskei tussen die aandeel van die eerste en die tweede oorsake, met al 
die problematiese daarvan, is dit tog by Calvyn minder rasioneel deursigtig 
as by Beza. Calvyn hanteer die probleme veel meer religieus as wat by Beza 
die geval is. 

Daar is geredeneer dat 'n mens nie te veel daarvan moet maak dat 
Calvyn die uitverkiesing eers in die Pneumatologie ter sprake bring en 
homself oor die algemeen relatief sober daaroor uitspreek nie, omdat dit as 
sodanig nog nie uitsluit dat die uitverkiesing vir hom in sy gedagtes tog baie 
sentraal gestaan het nie. So redeneer Graafland dat dit moontlik is om ook 
Calvyn so te verstaan dat, al kom die uitverkiesing eers aan die einde in sy 
dogmatiek ter sprake, dit tog van die begin af eintlik vir hom daarom 
gegaan het. Alles loop uiteindelik daarop uit. Die belangrikste word die 
laaste gesê. Dit het sy leerlinge goed verstaan, en daarom het Beza miskien 
geweet dat hy aan Calvyn se eie bedoelinge getrou gebly het, ook al het 
hulle in die metode verskil (Graafland: 1987, 13 e.v.). 

Die gewig van hierdie argument moet nie onderskat word nie. Tog is 
daar één saak waarin die verskil tussen Calvyn en Beza so duidelik is, dat 
dit net nie moontlik is om hulle gelyk te skakel nie. Dit is die Christologiese 
aksent van Calvyn in die uitverkiesingsleer. Dit beteken dat Calvyn die uit-
verkiesing nie op 'n abstrakte wyse wil behandel nie, maar voluit trinitaries, 
wat dit moontlik maak om dit aan die roeping in die geskiedenis te verbind. 
Die aksent val by Calvyn veel meer as by Beza op die troos van die uitver-
kiesing en dit is vir hom baie makliker om oor die sekerheid van ons verkie-
s ' n g in Christus te praat as wat dit vir Beza is. Dit bly Calvyn uiteindelik 
onderskei van die supralapsarisme soos dit sedert Beza ontwikkel het. 

Die supralapsarisme ontleen sy aantreklikheid aan sy logiese konse-
kwentheid wat deurstoot agter alle beslissings wat in die geskiedenis mag 
geval het, na die wil van God as die laaste en hoogste bron van alles wat 
w erkl ik is. Dit wil veral die soewereiniteit van God bo alles verheerlik en 
die Godheid van God eer. Dit is geen wonder dat teoloë van formaat hulle 
daardeur geboei gevoel het nie. Dit is veral die geval by teoloë soos Perkins, 
die vader van die Engelse Puritanisme, maar ook by Petrus Martyr, Ursi-
"us, Trigland en, wat Nederland betref, Gomarus, Maccovius, Comrie en -
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om nie meer te noem n i e - A b r a h a m Kuyper indie 19deeeu. Maara l kan 'n 
mens ook hierdie patos vir die soewereiniteit van God waardeer, is die 
rasionalisering van die verkiesingsleer wat daarin voltrek word, 'n onaan-
vaarbare wyse van omgang met die boodskap van die Skrif. 

1.2.3.3. Die opkoms van die predestianisme 
Die invloed van die supralapsarisme binne die gereformeerde kerke was 
beslis nie altyd heilsaam nie. Dit het daartoe meegewerk om die uitverkie-
singsleer 'n allesbeheersende posisie in die teologie, maar ook in die ge-
loofsverstaan van baie gemeentelede te laat inneem en die negatiewe ver-
skynsel van die predestianisme te laat ontwikkel. Daarmee bedoel ons dat 
die belydenis van die uitverkiesing as werklikheid wat vir alle Gereformeer-
des 'n onbetwyfelbare element van die Bybelse leer is, deur hierdie soort 
teologiese hantering tot 'n uitverkiesings/ifee verword het, soos Woelderink 
dit later sou uitdruk, tot 'n prinsipe wat nie anders kon as om die vroom-
heid van groot groepe gemeentelede op die weg van kwiëtisme en subjekti-
wisme te lei nie. 

Hierdie ontwikkeling moet teruggevoer word tot die tyd na die sinode 
van Dordrecht, toe daar in die gereformeerde kerke, ondanks hulle ge-
meenskaplike aanvaarding van die uitverkiesingsleer van Dordt, tog ver-
skillende strominge voorgekom het. Graafland (1987: 215) onderskei tus-
sen verskillende rigtings, waaronder 'n evangeliese rigting wat die uitver-
kiesingsleer van Dordt aanvaar, maar dit op 'n gematigde wyse hanteer, en 
'n rigting wat die predestinasiaanse aksente van Dordt nog verder uitbou. 
Van hierdie laaste rigting noem hy Comrie as 'n invloedryke verteenwoor-
diger. Hy teken Comrie as behorende tot die regterflank van die na-Dordt-
se ortodoksie, waarvoor dit tiperend was dat hulle die verkiesingsleer tot 
die sentrum van die hele dogmatiese denke gemaak het wat alles beheers. 

Kenmerkend vir Comrie is sy siening dat alles reeds in die ewigheid 
gebeur het, toe die beslissings in die raad van God geval het. In sy supralap-
sariese denke is uitverkiesing en verwerping dade van Gods loutere soewe-
reiniteit, nie van sy barmhartigheid en geregtigheid, soos dit in art. 16 van 
die N G B bely word nie. Sy siening van die uitverkiesing is besonder staties 
en abstrak. Ook waar hy handel oor die uitverkiesing in Christus hanteer 
hy 'n skematiek wat geen ruimte laat om die onwrikbare aprioriese kante 
van sy voorstellings enigsins te versag nie. Comrie dink veral ook vanuit die 
partikulariteit van die versoening in Christus. Gevolglik meen hy dat nie 
van God gesê kan word dat Hy sy liefde tot alle mense rig op voorwaarde 
dat hulle in geloof en bekering daarop moet antwoord nie, omdat dit in 
stryd sou wees met die ewige besluit van die verwerping. 

Die radikalisering van die uitverkiesingsleer speel in die 18de eeu in Puri-
teinse kringe in Skotland 'n rol in die sg. anti-neonomiaanse stryd. In Ne-
derland kom in die begin van die 19de eeu 'n stroming in die Gereformeer-
de Kerk na vore wat met oortuiging op Dordt teruggryp, maar dan op 
Dordt soos geïnterpreteer deur die regterflank van die gereformeerde orto-
doksie. Die predestinasianisme wat ons by Comrie na vore sien kom, word 
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daardeur nog versterk. Dit openbaar homself daarin dat nie net die teolo-
giese denke nie, maar ook die hele kerklike lewe, en veral die prediking 
onder die gesigspunt van die uitverkiesing gestel word. Die toets vir gere-
formeerde regsinnigheid word die vraag of iemand die dubbele predestina-
sie onverskrokke bely en die maatstaf maak waarmee prediking en spiritu-
aliteit gemeet word. 

Dit slaan op verskillende plekke in die swaar ortodokse gereformeerde 
kringe in Nederland deur. Kenmerkend is ook die manier waarop dit in die 
lewe van die kerke van die Afskeiding van 1834 deurgewerk het. Daar blyk 
die wyse waarop die uitverkiesingsleer in die prediking en praktyk van die 
kerklike lewe funksioneer, al spoedig 'n oorsaak van stryd en verdere ver-
deling te wees. Tiperend is hier bv. die sg. JofTersparty of Drentse rigting 
binne die afgeskeide kerke wat daarvan uitgaan dat die uitverkiesing nie 
alleen gepreek behoort te word nie, maar die prediking van voor tot agter 
behoort te beheers. Dit kom in die praktyk daarop neer dat dit nie geoor-
loof is om in die prediking die belofte van die verlossing in Christus aan 
almal aan te bied nie, omdat dit nie vir die verworpenes bedoel is nie. Dit 
mag slegs aan diegene verkondig word wat op grond van duidelike kente-
kens tot Gods uitverkorenes gereken mag word. Die dominante posisie van 
die uitverkiesing lei so tot die massiewe subjektiwisme wat kenmerkend 
was van die piëtistiese en bevindelike spiritualiteit van bepaalde groepe uit 
die sg. Nadere Reformasie (Veenhof: 1959). 

In die 20ste eeu kom hierdie tendense nog steeds voor in groeperinge wat 
Van Ruler die Ultra-gereformeerdes genoem het. Daaronder moet ons ver-
al dink aan groepe soos die Gereformeerde Gemeenten en teoloë soos C. 
Steenblok en G. H. Kersten. By hierdie groepe word die vraag hoe die 
uitverkiesing die prediking behoort te stempel, op 'n uiters toegespitste 
wyse aan die orde gestel. Die saak waarom dit gaan, is of daar in die 
prediking 'n algemene en opreg bedoelde aanbod van Gods genade in 
Christus aan die hele gemeente gedoen mag word, en of dit dan voorwaar-
delik of onvoorwaardelik gedoen moet word. 

Uit vrees dat 'n algemene aanbod van genade sou neerkom op die aan-
vaarding van die leer van die algemene versoening, word dit afgewys en 
gesê dat die prediker slegs die heil aan almal mag voorstel. Dit beteken dat 
verkondig moet word dat God in sy ewige verkiesing besluit het om bepaal-
de mense te red, maar daardie mense is die uitverkorenes wat deur duideli-
ke kentekens getoon het dat hulle die genade van Christus werklik begeer. 
Slegs aan hulle gee God sy beloftes en bied Hy die verlossing aan. Vir die 
ander word daar niks in die prediking beloof nie, en sommige meen selfs 
dat aan hulle ook niks aangebied word nie. In die prediking funksioneer die 
uitverkiesing dus as voorbehoud. Nie almal word tot die heil geroep nie, 
slegs die uitverkorenes, en hulle kan alleen self weet wie hulle is, as God die 
kentekens van die wedergeboorte in hulle lewe ervaarbaar maak (Graaf-
land: 1987, 274 e.v.). 

Dit is duidelik dat die uitverkiesingsleer op hierdie wyse die hele kerklike 
•ewe oorheers. Van Ruler het in sy beoordeling daarvan in aansluiting by 
Woelderink daarop gewys dat ons hier 'n vervanging het van die gerefor-
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meerde belydenis van die uitverkiesing met 'n predestinasie-idee wat tot 'n 
prinsipe word. Daaruit word logiese afleidings gemaak wat nie meer die 
Skrifagter hulle het nie (Van Ruler: 1971,98 e.v.). 'n Mens mag seker nie sê 
dat dit noodwendig so uit die supralapsarisme hoef te ontwikkel nie, maar 
die idee van die absolute parallelliteit van die uitverkiesing en verwerping 
en die partikularisme wat daaraan eie is, kom hier tog wel op 'n besonder 
konsekwente manier na vore. 

Dit is opmerklik dat die besware teen die algemene aanbod van Gods 
genade ook by twee teoloë na vore gekom het wat uit 'n totaal ander teolo-
giese klimaat kom, te wete A. Hoeksema en K. Schilder. Die rede waarom 
dit moontlik is, moet daarin gesoek word dat hulle albei ook 'n vorm van 
predestianisme voorgestaan het wat gekenmerk is deur die parallelliteit van 
uitverkiesing en verwerping. Daarom het hulle geen plek vir die goedbe-
doelde aanbod van genade wat aan alle mense in die verkondiging gedoen 
kan word nie. By albei word uitverkiesing en verwerping so konsekwent in 
ewewig naas mekaar gehandhaaf, dat van Gods ewige haat naas Gods 
ewige liefde gepraat word en dat volgehou word dat daar by God van geen 
gesindheid van goedheid of vriendelikheid jeens die verworpenes sprake 
kan wees nie. 

Dit gaan selfs so ver dat die idee van die algemene genade van God, 
waardeur ook aan die verworpenes nog 'n bepaalde vorm van goedheid 
bewys sou word, met groot krag verwerp word. Oor die verhouding van 
Christus tot die uitverkiesing leer Schilder dat God nie net in Christus 
uitverkies het nie, maar ook verwerp het, sodat Christus gesien moet word 
as Redder en Regter wat op gelyke wyse verlos en verdoem. In albei gevalle 
word God in Christus verheerlik, of dit deur die ewige lewe of deur die 
ewige dood is. Uiteraard is daar groot verskille in die tipe spiritualiteit van 
die meer piëtistiese Nederlandse groepe en dié van Hoeksema en Schilder, 
maar ondanks hierdie verskille moet by hulle almal gepraat word van 'n 
ultra-gereformeerde verabsolutering van die uitverkiesing wat die belyde-
nis daarvan as saak van vreugde onder swaar spanning plaas (A. C. de 
Jong: 1954). 

1.2.3.4. Bedreiging van die heilsekerheid 
Ten slotte wys ons hier nog op die eflek wat Beza se soort teologie op die 
vraag na die heilsekerheidgehad het. By Calvyn is die nut van die uitverkie-
singsleer veral dat dit die heilsekerheid van die gelowiges dien, want wie in 
Christus glo, weet dat hy uitverkies is en dat sy heil vir ewig in Gods raad 
vaslê. Dit hang by Calvyn daarmee saam dat hy geleer het dat die uitverkie-
sing in Christus plaasgevind het en dat Christus daarom die spieël van ons 
uitverkiesing is, sodat sekerheid van ons uitverkiesing gevind kan word 
deur die oë in die geloof op Christus te rig. 

By Beza, Perkins, e.a. word dit egter anders, omdat hulle nie die uitver-
kiesing so sterk as Calvyn aan Christus bind nie. Dat die uitverkiesing "in 
Christus" plaasgevind het, speel binne Beza se sisteem nie 'n groot rol nie, 
want die uitverkiesing gaan logies vooraf aan die besluit oor Christus as 
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Middelaar. Hy tree slegs op om die redding van die uitverkorenes te be-
werk. Beza meen dat Christus as die Logos, na sy Godheid, nog afgedag 
van sy vleeswording, aan die uitverkiesingsbesluit van God deel gehad het, 
maar dit is duidelik dat hy geen band kan lê tussen Christus as die Midde-
laar en die uitverkiesing nie. Christus as Middelaar is slegs die uitvoerder 
van 'n besluit van die drie-enige God. Hy het vlees geword slegs vir die 
uitverkorenes en ook slegs vir hulle versoening gedoen. So spits Beza deur 
sy logika die heilspartikularisme en die idee van die beperkte versoening 
rasioneel toe. 

Dit het nou egter gevolge vir die vraag na die heilsekerheid. Omdat 
Christus alleen vir die uitverkorenes gesterf het, ontstaan die situasie dat 
die beloftes van God soos dit in die prediking en die sakramente verkondig 
en beseël word, uiteraard nie vir alle mense bedoel is nie, maar slegs vir die 
uitverkorenes. Om te kan wcet of die beloftes vir 'n spesifieke persoon 
bedoel is, moet hy eers vasstel of hy uitverkies is. Konkreet beteken dit dat 
die wyse waarop die uitverkiesing by Beza e.a. funksioneer, meebring dat 
dit as 'n voorbehoud geld by die algemene aanbod van genade in die predi-
king en selfs by die gebruik van die sakramente. Die genade in Christus is 
bedoel vir die hoorder of ontvanger, mils hy of sy uitverkies is. 

Maar hoe sal 'n mens vasstel of hy uitverkies is? Dit kan volgens Beza en 
sy geesgenote nie bloot geskied deurdat hy in Christus glo, soos Calvyn dit 
verstaan het nie, omdat dit nie seker is dat Christus vir jou gesterf het nie. 
Daarom wys hulle na die mens se godsdienstige ervaring waaruit hy moet 
vasstel of die kentekens van die verkiesing in hom aanwesig is. Slegs as 'n 
mens by homself langs die weg van waarneming en redenasie op grond van 
sy dade en ervaring (die sg. syllogismus practicus en die syllogismus mysti-
cus) kan vasstel dat sy geloof eg is, kan hy aanvaar dat hy uitverkies is en 
dat al die beloftes van God dus ook vir hom as uitverkorene geld (Kendall: 
1979, 29 e.v.; Althaus: 1967, 191 e.v.). 

Die sterk klem van die supralapsarisme op die uitverkiesing wat as 'n 
apriori in Gods soewereine wil rus, gekombineer met die partikularistiese 
visie op die versoening deur Christus wat wesenlik daarmee saamhang, 
word op hierdie wyse die oorsaak van onsekerheid oor die eie uitverkiesing 
by baie lidmate van die kerk. Dit moet dan besweer word deur argumente 
wat op die subjektiewe heilservaring en op die lewenswandel gebou word. 
Dit is besonder tragies dat die belydenis van die uitverkiesing wat in die 
gereformeerde tradisie graag die hart van die kerk genoem word, omdat dit 
'n boodskap van troos, sekerheid en vreugde is, juis binne hierdie kerke 'n 
oorsaak van veel onsekerheid geword het en deur 'n groot deel van die 
lidmate as 'n bedreiging ervaar word. 

1.2.4. Samevatting 
Die leer dat die verlossing enkel uit Gods vrye genade ons deel word, lei 
daartoe dat die uitverkiesingsleer in die Godsleer behandel word. Dit hoef 
° p sigself geen probleem te wees nie, omdat die uitverkiesing inderdaad 
intiem met die Godsleer verbonde is. In die geskiedenis het dit egter geblyk 
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dat daar gevare aan verbonde is om die uitverkiesing in die Godsleer te 
behandel, omdat die Godsleer veral in die skolastiek op 'n sterk wysgerige 
manier ontwikkel is. Dit het op sy beurt gelei tot 'n spekulatiewe hantering 
van die uitverkiesing, veral as dit uit die soewereiniteit van God afgelei 
word of op bepaalde eienskappe van God soos sy barmhartigheid en gereg-
tigheid teruggevoer word, sonder dat Gods openbaring in Christus nog ter 
sprake gekom het. So kon dit gebeur dat die leer van die dubbele predesti-
nasie ontwikkel is as onderdeel van die voorsienigheidsleer. Dit laat die 
aksent meer op die voorbeskikking van die lot van individuele mense val as 
op die liefdeswil van God in Christus. In 'n toegespitste vorm vind ons dit 
in die supralapsarisme wat dink vanuit 'n parallellie van uitverkiesing en 
verwerping as eerste gedagte in die raad van God. 

Die rasionele hantering van die dubbele predestinasie blyk in meer as een 
opsig die uitsig op die evangelie te versmal. Dit het vir die prediking en die 
visie op die gemeente swaarwigtige gevolge. Ons sien dit veral in die gestalte 
van die predestianisme wat in die tyd na die Dordtse Sinode in bepaalde 
gereformeerde kringe ontwikkel het en daarop uitgeloop het dat die heil-
sekerheid bedreig is en die algemene aanbod van Gods genade in die predi-
king ontken is. Dit is kennelik in stryd met hoe die uitverkiesing in die 
denke van Calvyn en in die gereformeerde belydenisskrifte funksioneer. 
Daarom is dit nie vreemd dat daar binne die gereformeerde teologie stem-
me opgegaan het wat om matiging geroep het nie. 
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1.3. DIE PASTORALE BENADERING 
VAN DIE UITVERKIESINGSLEER 

1.3.1. Calvyn en Bullinger 
Daar was in die gereformeerde teologie van die begin a f ' n bepaalde gevoe-
ligheid vir die probleme wat met die rasionele benadering van die uitverkie-
sing saamgehang het. Dit het voortgekom uit die pastorale motief dat die 
uitverkiesing op sodanige wyse in prediking en pastoraat ter sprake ge-
bring moet word, dat die manier waarop die Bybel self oor die omgang 
tussen God en mens in die geskiedenis praat, nie deur die leer van die 
verkiesing in die gedrang gebring moet word nie. Gevolglik sien ons ver-
skillende pogings om die besware wat aan sodanige benadering van die 
uitverkiesing kleef, soveel as moontlik uit te skakel, sonder om die saak 
waarom dit gaan op enige manier aan te tas. Dit is wat ons op die oog het as 
ons hier van die pastorale benadering van die uitverkiesingsleer praat. 

Hierdie benadering het dikwels nie primer te make met 'n ander vormge-
wing van die uitverkiesingsleer nie, hoewel dit ook daarin kan uitkom. Die 
primêre is dat dit gaan om 'n ander instelling daarteenoor, 'n ander klimaat 
waarin dit hanteer word. As ons dit so sien, moet ons daarop wys dat 
Calvyn self, ondanks die innerlike spanning in sy teologie waarop ons ge-
wys het, tog deurgaans probeer het om op 'n gematigde wyse oor die uitver-
kiesing te praat en alle spekulasie daaroor af te wys (Inst. Ill, 21, 1). In elk 
geval het hy, ondanks raakvlakke met die supralapsarisme, nie die konklu-
sies getrek wat vir die supralapsariste so belangrik was nie. Dit geld met 
name die oorheersende posisie van die uitverkiesing in die dogmatiese den-
ke, die idee van die ewewig tussen verkiesing en verwerping, asook die soort 
toespitsing van die partikulariteit van die genade en die versoening wat 
later vir die predestianisme kenmerkend geword het. 

By Calvyn het die uitverkiesingsleer 'n praktiese betekenis. Die doel 
daarvan is nie om 'n ordeningsprinsipe vir die hele omgang van God met sy 
skepping te bied nie, maar om die gelowiges te troos en hulle tot ootmoed 
en lofprysing van Gods genade op te wek. Daarom is die uitverkiesing in 
Christus vir Calvyn so belangrik. Deurdat hy die uitverkiesingsleer in die 
soteriologie plaas en die uitsig op Christus en die werk van die Gees daarin 
oophou, skep hy nie net 'n ander klimaat nie, maar ook ander moontlikhe-
de vir die denke oor die uitverkiesing. Die feit dat sy uitverkiesingsleer 
uitloop op die roeping en uitmond in die appêl van die prediking wat tot 
alle mense uitgaan om gelowig aan die beloftes van God in die genademid-
dels vas te hou, is van groot belang. By Calvyn hoef die uitverkiesing geen 
demper op die sending te wees nie, maar 'n mens sou dit selfs as drangrede 
daartoe kan interpreteer. 

Dit was vir Calvyn dus moontlik om konsensus te bereik met Bullinger, 
van wie dit bekend is dat hy die predestinasie anders as Calvyn benader het. 
Aanvanklik wou Bullinger die uitverkiesing slegs positief verstaan en die 
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verwerping op die voorwetenskap van God grond, waarteen Calvyn uiter-
aard beswaar gehad het. Maar ook later, toe Bullinger mede op grond van 
sy omgang met Calvyn besef het dat dit ontoereikend is, het hy nog steeds 
die leer van die dubbele predestinasie sover immer moontlik pneumatolo-
gies gevul of selfs verswyg (Baker: 1980, 34 e.v.). Ondanks hierdie soort 
verskille was Calvyn bereid om die gesprek met Bullinger vol te hou en die 
band met horn te bewaar. Bullinger wou veral pastoraal oor die uitverkie-
sing handel. In die Tweede Helvetiese Belydenis wat deur horn in 1566 
opgestel is, neem die uitverkiesing geen beheersende posisie in nie. Die 
uitverkiesingsterminologie is ook nie bepalend vir die res van die belydenis 
nie. Hy hou die voorsienigheid en die predestinasie duidelik uit mekaar en 
maak nie oor en weer gebruik van die terme wat hy in die twee leerstukke 
gebruik nie (Jacobs: 1966, 258 e.v.). 

Twee groot oortuigings oorheers Bullinger se denke oor die uitverkie-
sing, en daaraan het hy tot aan die einde van sy lewe getrou gebly. Die 
eerste is dat die verlossing van die mens enkel uit genade is - en dit lei hom 
in die voetspoor van Augustinus tot die belydenis van die uitverkiesing as 
Gods vrye daad van genade. Die tweede is egter dat God op geen manier as 
die outeur van die sonde gesien mag word nie. Vandaar sy vrees vir die leer 
van die dubbele predestinasie, waaruit na sy mening baie maklik afgelei 
kan word dat God ook die sonde gewil en beskik het. Hy weier om die 
oorsaak van die sonde dieper te soek as die onverklaarbare keuse van die 
vrye wil van die engele en die mense. In sy gedagtewisseling met Calvyn oor 
die predestinasie kom hy telkens hierop terug. 

Oitidat Bullinger so sterk aan hierdie twee dinge wil vashou, weier hy om 
'n geslote gedagtegeheel of sisteem in sy teologie te hanteer wat een van 
hierdie twee aan die ander sal opoffer. Daarom is die predestinasie vir 
Bullinger wesenlik slegs Gods genadige uitverkiesing tot die heil, sodat die 
vraag na die verwerping wel aangeraak word, maar nie uitvoerig behandel 
word of as 'n parallel van die uitverkiesing hanteer word nie. Alles draai 
om die belydenis dat die verlossing enkel uit genade is, sonder enige ver-
dienste van die kant van die mens. Daarom is dit vir hom ook gebonde aan 
Christus. Die Tweede Helvetiese Konfessie noem Christus die spieël (X, 6), 
die Boek (X, 8) en die bron van die uitverkiesing. Die tekste Ef. 1:4 en 2 
Tim. 1:9 is daarby beslissend; daarin kom Gods eintlike bedoeling na vore. 
In werklikheid is Christus self die uitverkiesing, sodat om uitverkies te wees 
en in Christus te wees dieselfde saak is. Omgekeerd is om buite Christus te 
wees en verworpe te wees dieselfde (Walser: 1957, 279 e.v.) 

Agter geloof en ongeloof staan ook volgens Bullinger die geheimenis van 
Gods raad, maar hy sien geen manier om die twee dinge op gelyke wyse tot 
die wil van God terug te voer nie. God wil die heil van die mense. Daarom 
het Hy Christus gegee om vir die sonde van die hele wêreld te sterwe. Die 
idee van 'n beperkte versoening net vir die uitverkorenes kan Bullinger nie 
akkommodeer nie. Dit pas nie binne die pastorale en pneumatiese opset 
van sy denke nie. Daarom hou hy vas aan die algemene heilswil van God en 
die verantwoordelikheid van die mens vir sy eie ongeloof en ongehoor-
saamheid, selfs al kan hy geen sluitende rasionele verduideliking gee van 
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hoe die oormag van Gods liefde en albestier gerym kan word met die onge-
loof en die gevolglike verwerping van talle mense nie. 

Die invloed van Bullinger was in die verdere ontwikkeling van die gere-
formeerde denke maar uiters gering vir sover dit die uitverkiesingsleer be-
tref. Omdat sy gedagtes nie 'n sluitende geheel gevorm het nie, kon mense 
van verskillende kante hulle op hom beroep. Op die Dordtse Sinode het 
Arminiane en Gereformeerdes hom vir hulle standpunte opgeëis, waar-
skynlik in albei gevalle in 'n groot mate ten onregte (Baker: 1980,47). Toe 
die ortodoksie met Beza die leiding oorgeneem het, het selfs geesgenote van 
Bullinger soos Olevianus en Ursinus steeds meer onder die invloed daarvan 
gekom en van sy soort denke wegbeweeg. Sy bydrae as een van die groot 
figure uit die tyd van die Reformasie was wel om ander redes van belang. 
Die vernaamste daarvan was sy verbondsdenke wat 'n blywende invloed 
op die gereformeerde teologie gehad het, en as 'n teenvoeter teen die skolas-
tiek bly deurwerk het selfs toe die verbondsleer self in die suigkrag daarvan 
gekom het (Baker: 1980, 27 e.v.). 

Sy soort denke is in belangrike mate versterk deur die wysgerige invloed 
van Petrus Ramus. Ramus het as leke-teoloog en wysgeer sterk aansluiting 
by Bullinger gevind (Moltmann: RGG, V, 777). Hy was gekant teen die 
Aristoteliese skolastieke metodes soos dit deur Beza weer in die Protestant-
se teologie ingevoer is. Hy verwerp die idee dat die teologie as 'n sisteem uit 
die ewigheid van God en sy wil afgelei kan word. Volgens hom kan die wil 
van God slegs aposteriories uit die dade van God in die geskiedenis, soos 
dit in die Skrif geteken word, afgelees word. Sy invloed het veral deurge-
werk by teoloë soos Olevianus, Piscator, Arminius, Camero, Amyraut, 
Amesius en Coccejus. Die begeerte na 'n Bybelse teologie in onderskeiding 
van 'n spekulatiewe teologie is daardeur versterk, en dit was van blywende 
betekenis in die gereformeerde denke (Faulenbach: 1973, 26). 

1.4.2. Die infralapsarisme en die Dordtse Leerreëls 

1.4.2.1. Die verskille tussen supra- en infralapsarisme 
Dit was egter nie net Bullinger wat 'n bepaalde teenspel teen die rasionalise-
ring van die uitverkiesingsleer gebied het nie. Ook in die denke van die sg. 
infralapsarisme aan die einde van die 16de en begin van die 17de eeu het ons 
wesenlik daarmee te make. Hierdie teoloë (waaronder hoofsaaklik Polanus 
en Wollebius, Maresius en Turretinus, Rivet en Walaeus, á Mastricht en 
Spanheim, á Marck en De Moor genoem word) het ernstige besware 
teen die supralapsarisme na vore gebring (Bavinck: Geref. Dogm. II, 344 
e.v.). 

Vir die oningewyde mag die stryd tussen die supra- en infralapsarisme na 
'n twis oor spitsvondige onderskeidings lyk wat van weinig belang is. Die 
verskille raak immers slegs die vraag hoe die volgorde van die verskillende 
besluite in die raad van God gedink moet word. Alhoewel geen teoloog 
daaraan getwyfel het dat Gods raad 'n eenheid is en as ewige raad nie 
onderworpe kan wees aan temporele onderskeiding oor wat daarin eerste 
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of laaste gekom het nie, het hulle tog van die temporele onderskeiding van 
die volgorde van die besluite in Gods raad gebruik gemaak om uitdrukking 
te gee aan hulle insig in wat die belangrikste oogmerk van sy raad is. Die 
groot verskil tussen hulle was dus eintlik die vraag of die predestinasie in 
die raad van God voorop staan of nie. 

Word dit wel so gesien, soos die supralapsarisme dit doen, dan beteken 
dit dat alle verdere elemente van Gods besluit, met name die skepping, die 
sondeval en die verlossing, aan die predestinasiebesluit ondergeskik is en 
dit moet dien. Dit bied wel 'n grootse uitsig op die eenheid en doelgerigt-
heid van Gods plan, maar impliseer dat die sondeval op presies dieselfde 
wyse as skepping en verlossing in die raad van God opgeneem is, en maak 
dit moeilik om God tog nie op een of ander manier as prima causa van die 
sonde te sien nie. Die eintlike verskilpunt tussen supra- en infralapsarisme 
het dus te make met die vraag na die verhouding tussen Gods raad en die 
sonde. Dit gaan om die verhouding tussen uitverkiesing en sondeval 
(lapsus). 

Almal was dit daaroor eens dat die sondeval in die raad van God opge-
neem is. Almal was dit ook daaroor eens dat dit op sodanige wyse in die 
raad opgeneem is, dat nie God nie, maar die mens vanweë sy eie vrye keuse 
die verantwoordelikheid vir die sonde sou moet aanvaar. Maar waaroor 
hulle wel met mekaar verskil het, was of die uitverkiesingsbesluit die sonde-
val noodsaaklik gemaak het. Die supralapsarisme aanvaar dit; die infralap-
sarisme wys dit af. Indien dit aanvaar word, beteken dit dat God die sonde-
val gewil het op dieselfde wyse as wat Hy die verlossing daaruit gewil het. 
Dan is die implikasie daarvan dat God mense gepredestineer het om te 
sondig, omdat Hy hulle by voorbaat reeds verwerp het. Die infralapsaris-
me huiwer voor die etiese implikasies van hierdie visie op die uitverkiesing. 
Daarom kies dit vir 'n ander volgorde in die besluite van God. 

Die infralapsarisme hanteer daarmee uiteraard 'n gebrekkige middel. 
Dit bly binne dieselfde skolastieke denkstruktuur as die supralapsarisme, 
maar is slegs minder konsekwent. Dit redeneer asof die logiese orde in 
Gods besluite dieselfde sou wees as die volgorde van die uitvoering daarvan 
in die tyd. Daarom gaan dit daarvan uit dat Gods eerste gedagte was om 
Homself te verheerlik in sy skepping van mense met wie Hy in gemeenskap 
sou tree. Daarop volg dan as tweede die besluit van God om die mens toe te 
laat om in sonde te val deur sy eie skuld. Eers na hierdie besluit tot die 
toelating van die val kom dan die besluit van God om sommige uit die 
verlore mensheid in Christus uit te verkies en die andere te laat in die val 
waarin hulle hulself gestort het. Vir die besef van die infralapsarisme is die 
sondeval dus eerder passief as aktief in die raad van God opgeneem. Die 
diskriminasie tussen uitverkorenes en verworpenes is nie die eerste gedagte 
van God nie, maar volg eers later en het dan betrekking op mense wat 
almal gelykelik sondaars is en geen genade verdien nie (Hodge: 1875: II, 
318 e.v.). 

Die supralapsarisme kon daarop wys dat ons in die denke van die infra-
lapsarisme met 'n logiese inkonsekwensie te make het. Die logiese orde van 
die besluite is nie dieselfde as die orde van die uitvoering daarvan nie. Wat 
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in die besluit eerste is as vooropgesette doel, is eers laaste in die uitvoering. 
Dit is absurd om te dink dat God sou besluit het om die wêreld te skep, 
sonder om vooraf te dink wat Hy daarmee gaan doen. God het nie by wyse 
van verrassing ontdek dat die mens in sonde geval het, en toe sy oorspronk-
like plan daarby aangepas nie. Hy het van ewigheid af alles besluit soos dit 
gebeur het. Wie op hierdie basis deurdink, moet volgens logiese konse-
kwensie by die supralapsarisme uitkom (Jewett: 1985, 83 e.v.). 

Tog is dit juis wat in die infralapsarisme waardeer moet word. Uit die 
gesigshoek van die skolastieke logika skiet dit wel te kort, maar dit is daar-
in meer Bybels as die supralapsarisme. Dit weier om oor God te praat op 'n 
wyse wat misverstande kan wek oor sy goedheid en heiligheid. Dit wil nie 
aanvaar dat God die sonde op dieselfde wyse in sy raad opgeneem het as die 
skepping of die verlossing nie. Dit wil die dubbele predestinasie nie as 'n 
daad van Gods loutere soewereiniteit verstaan waarin nog geen rekening 
met die sondeval en met Christus gehou word nie. Dit wil verkiesing en 
verwerping sien as dade van Gods barmhartigheid en geregtigheid (NGB 
art. 16). 

Die gevaar om die predestinasie as 'n daad van willekeur mis te verstaan, 
word daardeur aanmerklik kleiner. In die konsep van die infralapsarisme 
kom daar bowendien ruimte vir die eie betekenis van Gods skepping as 
terrein waarop Hy Homself sou verheerlik, wat onder meer ook beteken 
dat Gods selfverheerliking nie soos in die supralapsarisme suiwer gebind 
word aan die uiteindelike lot van uitverkorenes en verworpenes nie, maar 
'n veel breër skopus kry. Oor die algemeen kan die infralapsarisme veel 
beter aansluit by die taal van die Skrif. Dit is die rede waarom die kerk in sy 
belydenisskrifte die weg van die infralapsarisme opgegaan het. Nie die logi-
ka nie, maar die evangelie bepaal die spreke van die kerk. 

1.3.2.2. Die karakter van die Dordtse Leerreëls 
Dit is 'n seën dat die infralapsariese gees by Dordt die uitsprake gevorm 
het. Waarskynlik het die invloed van ten minste sommige van die buite-
landse teoloë daartoe meegewerk, veral dié uit Duitsland, wat oor die alge-
meen ten gunste daarvan was om meer gematigde uitdrukkings te gebruik 
en ten opsigte van die dekreteleer 'n bepaalde terughoudendheid te beoe-
fen. Die supralapsariste by die sinode was wys om dit toe te laat. Daardeur 
is in elk geval die wind uit die seile van die Arminiane gehaal wat dit soms 
voorgestel het asof hulle dit eintlik maar net teen die supralapsarisme ge-
had het en self maar net infralapsaries wou dink. Die DL is wesenlik infra-
lapsaries, maar daarom nie minder skerp in sy veroordeling van die Armi-
nianisme as wat die supralapsarisme sou kon wees nie (Klooster: 1968). 

Dat dit moontlik was vir die supralapsariërs om met die uitsprake van 
Dordt akkoord te gaan, lê daaraan dat by alle afgevaardigdes daar, on-
danks allerlei verskille in die detail, eenstemmigheid geheers het oor die 
sentrale saak, nl. die verwerping van die sinergisme van die Arminiane as 
strydig met die fundamentele insig van die Reformasie in die genade-ka-
rakter van die verlossing. Daarby spreek die DL hulle nêrens teen die sup-
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ralapsarisme uit nie. Dordt het homself wel teen die phrases duriores of 
harde uitdrukkings met betrekking tot die uitverkiesingsleer verset, maar 
dit is moontlik om die DL ook op bepaalde punte supralapsaries te inter-
preteer. Oor die algemeen word in die DL egter op sodanige wyse gepraat, 
dat hulle infralapsaries verstaan moet word, soos trouens ook die N G B en 
die Heidelbergse Kategismus (De Cock: 1868). 

Dit is waar dat supralapsariërs en infralapsariërs in die 17de eeu die 
verskille tussen hulle as "skoolverskille" beskou het wat nie die eenheid van 
geloof aantas of skeidend hoef te werk nie. Dit kon die geval wees, omdat 
van albei kante aan die soewereiniteit van Gods verkiesing en verwerping, 
sowel as aan die volstrekte genadekarakter van die heil vasgehou is. Maar 
dit sou tog verkeerd wees om nie te sien dat die infralapsarisme 'n ander 
gees geadem het nie en veral die hardheid van die supralapsarisme wat later 
op die hipercalvinisme en die pan-predestianisme van die ultra-gerefor-
meerde denke uitgeloop het, teengestaan het. 

Dit is daarom opvallend dat die Ultragereformeerdes hulleself wel altyd 
op Dordt beroep het, maar tog op verskillende punte in spanning met 
uitsprake van Dordt gekom het, bv. met die uitsprake oor die algemene en 
opreg bedoelde aanbod van Gods genade aan alle mense. Die pastorale 
aanpak en gematigde toon van die Leerreëls is opvallend. Deurgaans word 
die grootste sorg daaraan bestee om misverstande uit die weg te ruim, om 
formuleringe te vermy wat hulle onnodig aan kritiek sou blootstel, om te 
waarsku teen spekulasie en indringing in verborgenhede, of daarteen om 
die gebruik van die genademiddels te verontagsaam of te twyfel aan die eie 
uitverkiesing, ens. Die metode wat in die uiteensetting gevolg word, is om 
van onder af op te klim, vanuit die besef van eie sonde en onmag, tot die 
genade van God wat verlossing skenk, en vandaar dan die oë te vestig op 
Gods besluit van verkiesing en verwerping (I, 6, 15). 

Veral Berkouwer het in aansluiting by Bavinck graag die aandag daarop 
gevestig dat die Dordtse vaders in die epiloog allerlei karikature afwys wat 
van die leer van die uitverkiesing gemaak kan word, maar daaronder tog in 
die besonder die voorstelling verwerp dat die verwerping op gelyke wyse 
(eodem modo) die oorsaak van die ongeloof en goddeloosheid is, as wat die 
verkiesing die fontein en oorsaak van die geloof en goeie werke is. Vir hom 
was dit duidelik dat daarmee veral die parallelliteit van verkiesing en ver-
werping deur die sinode van Dordrecht afgewys is. Daarmee sou eintlik 'n 
wesenlike aspek van die supralapsarisme aangetas word, wat daarvan uit-
gaan dat uitverkiesing en verwerping albei op gelyke wyse die verheerliking 
van Gods barmhartigheid en geregtigheid dien. Juis die feit dat die supra-
lapsarisme die besluit van die dubbele predestinasie aan die sondeval voor-
af laat gaan, versterk die idee van die simmetrie van die besluite van verkie-
sing en verwerping. In 'n sin is die besluit tot verwerping dan op presies 
dieselfde wyse die oorsaak van ongeloof en goddeloosheid as wat die uit-
verkiesing die oorsaak van die geloof is, ook al word dit met skolastieke 
onderskeidings omring (Berkouwer: 1955, 204 e.v.). 

Dit is natuurlik 'n vraag of Berkouwer hier nie te veel in die epiloog 
inlees nie. Dit is seker dat die betrokke uitdrukkings nie deur supralapsaris-
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te as 'n afwysing van hulle standpunt gesien is nie. Dit neem egter nie weg 
nie, dat Dordt in elk geval ruimte laat vir die idee dat God in sy verwerping 
rekening gehou het met die sonde, en dat daar van 'n strikte parallelliteit 
van uitverkiesing en verwerping dus nie sprake kan wees nie. Dit tel ook in 
die guns van die DL dat dit nie 'n dekrete-leer ontwikkel of die predestina-
sie binne die voorsienigheidsleer plaas nie, soos dit later in die Westminster 
Confession van 1647 gebeur het. Daaruit is dit duidelik dat die DL sover 
moontlik teologiese denkkonstruksies wou vermy en by die Bybelse taal 
wou bly. 

1.3.2.3. Die pastorale hantering van die uitverkiesing 
Die gematigde toon van die DL vind in Nederland neerslag in die pastorale 
hantering van die uitverkiesing in 'n evangeliese rigting wat Dordt on-
derskryf het, maar op sodanige wyse daarmee omgegaan het, dat dit in die 
kerklike lewe positiewe vrugte gedra het. Die bedoeling was nie om in enige 
opsig afbreuk te doen aan die belydenis van Dordt, of selfs aan die wyse 
waarop dit geformuleer is nie, maar om die egte evangeliese en Bybelse 
betekenis daarvan op die voorgrond te stel en alle toespitsings daarvan wat 
die pastorale omgang met die gemeente kan bedreig, af te wys. By hierdie 
rigting, wat ook aansluiting gevind het by die Erskines in Skotland, lê die 
uitverkiesing geensins die evangeliese ywer aan bande nie en neem die alge-
mene aanbod van genade in die prediking 'n groot plek in. 

Gepaard hiermee moet 'n mens ook dink aan die rigting in die gerefor-
meerde denke wat die uitverkiesing eers aposteriories ter sprake wou bring. 
Die idee dat die uitverkiesing a posteriori as verdieping van die leer van die 
regverdiging aan die orde gestel moet word, kom oorspronklik van Me-
lanchton af en word van hom deur Bucer oorgeneem. Dit is ook bepleit 
deur teoloë wat deur die wysbegeerte van Ramus beïnvloed is. Die sinte-
ties-deduktiewe metode wat in die skolastieke dogmatiek hanteer word, 
word deur hulle met die histories-analitiese metode vervang, wat beteken 
dat hulle meer direk van die Skrif self wil uitgaan en sover moontlik 'n 
Bybelse teologie wil beoefen (Bavinck: Geref. Dogm. 1,70). Calvyn se teolo-
giese metode kan nie by een van hierdie twee tipes ingedeel word nie. Van 
Melanchton se soort denke het hy niks gehou nie, omdat hy gevrees het dat 
dit kan uitloop op die verwaarlosing of omvorming van die belydenis van 
die uitverkiesing, wat inderdaad gebeur het. In feite het Calvyn egter self in 
sy Institusie die aposterioriese behandeling van die uitverkiesing beoefen. 
Dit sal onder andere ook daarom wees dat verskeie Gereformeerdes heil in 
hierdie benadering gesien het. 

Die verhaal van wat dit binne die groepe van die Afskeiding in die 19de 
eeu beteken het, word deur Veenhof op 'n aangrypende wyse vertel (Veen-
hof: 1959). Dit was veral die Kampense hoogleraar Helenius de Cock wat 
hom teen die aprioristiese denke vanuit die uitverkiesing verset het. Hy 
pleit vir 'n aposterioriese hantering van die uitverkiesing en wys daarop dat 
die belydenisskrifte deurgaans infralapsaries praat. In die prediking en pas-
toraat van die kerk moet dieselfde weg gevolg word. Dan rig die kerk hom 
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tot sondaars en roep hulle tot geloof en bekering asof alles van hulle keuse 
afhang, selfs asof daar nie so iets as uitverkiesing of verwerping bestaan nie 
(De Cock: 1867 en 1868). 

Dergelike geluide hoor ons ook by Bavinck. Bavinck het bepaalde in-
vloede van Kuyper ondergaan en het daarom deurgaans die supralapsaris-
me met groot billikheid beoordeel. Hy gaan daarvan uit dat infra- en su-
pralapsarisme albei binne die gereformerde kerke legitiem is. Hy wys egter 
op die swakhede en eensydighede van albei en meen dat nie een van die 
twee met voile konsekwensie voorgestaan kan word nie. Tog is sy voorkeur 
vir die infralapsarisme duidelik. Dit pas ook in by die gematigde en pasto-
rale wyse waarop hy oor die uitverkiesing skryf. Hy keer hom teen die 
predestianisme van Maccovius en Comrie wat deur Kuyper as ware ver-
teenwoordigers van die gereformeerde denkrigting gesien is. 

Hy lê veel klem op die uitverkiesing in Christus, bestry die starre idee van 
'n ewige besluit waarin geen ruimte meer is vir God as die besluitende God 
nie, en wys die parallellie tussen uitverkiesing en verwerping met groot 
beslistheid af. Bavinck probeer om die uitverkiesingsleer van die ortodok-
sie anti-skolasties te herinterpreteer. Hy verset hom teen die oorheersende 
posisie wat die uitverkiesing soms in teologie en kerklike praktyk ingeneem 
het. Hy huldig 'n ruim standpunt oor die noodsaaklikheid om die evangelie 
aan alle mense te verkondig. "Met het besluit van verkiezing en verwerping 
hebben wij daarbij niets te maken. Het evangelie wordt aan mensen ver-
kondigd, niet als verkorenen of verworpenen, maar als zondaren, die alien 
verlossing van node hebben" (Geref'. Dogm. IV, 5). Op meer as een punt 
sou Btrkouwer later by Bavinck kon aansluit (Bremmer: 1961, 338 e.v.). 

Wat dit betref, is daar in verskillende opsigte ooreenkoms tussen Ba-
vinck en ander gereformeerde teoloë in Nederland wat aan die belydenis 
van die verkiesing getrou wou bly, maar die abstrakte toespitsing daarvan 
vermy het. Hier kan 'n mens dink aan die opkomende konfessionele rigting 
waaruit later die etiese teologie ontwikkel het, maar ook aan die meer be-
houdende gereformeerde rigting wat later op die stigting van die Gerefor-
meerde Bond uitgeloop het. 

'n Teoloog wat in hierdie verband ook genoem moet word, al val hy ook 
in 'n kategorie van sy eie, is H. F. Kohlbrugge. Sy benadering verbind 
motiewe uit sy Lutherse agtergrond en sy gereformeerde belydenis, en is 
juis daarom besonder insiggewend. Veral in die 20ste eeu was sy invloed 
groot en het dit daartoe gedien om die waarheid van die belydenis van die 
uitverkiesing te onderstreep, met vermyding van die aprioristiese tendense 
Wat in die gereformeerde tradisie so 'n groot rol gespeel het. 

Kohlbrugge het met oortuiging die gereformeerde leer van die uitverkie-
sing onderskryf, omdat sy oorgang vanuit die Lutherse na die gereformeer-
de belydenis onder andere daarmee in verband gestaan het. Tog het dit nie 
beteken dat hy die verkiesingsleer van die gereformeerde ortodoksie 
kritiekloos aanvaar het nie. Inteendeel, hy bring die belydenis van die uit-
verkiesing direk in verband met die belydenis van die regverdiging deur die 
geloof alleen. Daarmee keer hy terug na die posisie van die Reformasie 
voor die toespitsing wat in Calvyn se latere diskussies oor die verkiesing. 

69 



maar veral by Beza en die ortodoksie ingetree het. Volgens hom lê ook 
Dordt in die verlengde van daardie verkeerde ontwikkeling. Daarom kriti-
seer hy Dordt daaroor dat dit nie die Remonstrante aangepak het op die 
punt waaroor dit werklik gegaan het nie (dit is die regverdiging deur die 
geloof alleen), maar in werklikheid 'n uitverkiesingsleer ontwikkel het wat 
'n fondament moes bied vir die leer van die wedergeboorte en die heiliging 
waarin die hart van die subjektiwisme en die gereformeerde piëtisme ge-
klop het (Graafland: 1987, 397 e.v.). 

Kohlbrugge roep terug na 'n verstaan van die uitverkiesing as boodskap 
van die genade van God, en dan met name genade wat aan sondaars bewys 
word. Nie die uitverkiesing nie, maar die regverdiging deur die geloof is die 
hart van die reformatoriese belydenis. Die uitverkiesing is wel die fonda-
ment van die regverdiging uit genade, maar mag dit nie verdring nie. Vol-
gens Kohlbrugge het die uitverkiesing by die Gereformeerdes die regverdi-
ging verdring en as teenpool die subjektiwisme van die gereformeerde 
piëtisme opgeroep. Die predestinasie het die korrelaat geword van die we-
dergeboorte as inwendige verandering in die mens wat alleen geken kan 
word vanuit die innerlike ervaring. Vir Kohlbrugge is dit 'n terugkeer tot 
die dienshuis van Rome. 

Hy verkondig dat die mens homself in geloof op Christus moet werp, 
want in Hom is ons uitverkies en in Hom is daar genade. Die verworpenes 
is dié wat nie van genade wil lewe nie. Agter ons geloof in Christus sit Gods 
vrymagtige genade wat die geloof skenk aan wie Hy wil. Dit blyk egter 
steeds dat dit die sondaars, die tollenaars, die ellendiges is wat deur God 
verkies word. Kohlbrugge se leer van die uitverkiesing is so van voor tot 
agter 'n onderstreping van die lof op Gods genade, wat nie rasioneel in 
kaart gebring kan word nie. 

1.3.3. Verkiesing in Christus en heilsekerheid 
Die grootste voordeel van die infralapsarisme bo die supralapsarisme is 
waarskynlik daarin geleë dat dit baie meer reg kan laat geskied aan die 
uitverkiesing in Christus. Hoewel die supralapsariërs ook gesê het dat God 
ons in Christus uitverkies het, was dit vir hulle moeilik om Christus anders 
te verstaan as 'n middel vir die uitvoering van die uitverkiesingsbesluit, 
selfs al word gesê dat Christus as die Logos betrokke was by die uitverkie-
sing as werk van die drie-enige God. As die uitverkiesing egter nie in Chris-
tus plaasgevind het nie, kan die uitverkiesing ook nie in Christus openbaar 
wees nie, want dan is dit 'n verborge besluit wat agter Christus in die diep-
tes van God lê. Die probleem wat die supralapsarisme met die uitverkiesing 
in Christus ondervind, het dus direkte gevolge vir die vraag na die heilse-
kerheid (Van der Zanden: 1949, 32 e.v.). 

Selfs op infralapsariese standpunt sou oor Christus bloot as 'n middel vir 
die uitvoering van die uitverkiesingsbesluit gedink kon word. In die kon-
frontasie met die Arminiane is hulle egter uitgedaag om aan hulleself hier-
van rekenskap te gee, omdat die Arminiane skerp kritiek gelewer het op die 
idee van 'n decretum absolutum waarin nog geen rekening met Christus 
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gehou word nie, en veel gemaak het van die uitverkiesing in Christus. Die 
Arminiane het dit egter so verstaan dat diegene uitverkies word wat in 
Christus glo, en in daardie sin het hulle Hom dan die fondament van die 
uitverkiesing genoem. 

Vir die infralapsarisme is die idee van 'n absolute dekreet net so onaan-
vaarbaar as vir die Arminiane. Hulle wou egter nie die Arminiaanse stand-
punt aanvaar dat die uitverkiesing in Christus beteken dat Hy die fonda-
ment van die uitverkiesing is nie, omdat dit misverstande sou opgewek het. 
Die Arminiane het daarmee bedoel dat die vooruitgesiene geloof in Chris-
tus die grond van die uitverkiesing is. Dit kom daarop neer dat God mense 
uitverkies het omdat Christus vir hulle versoening gedoen het en hulle dit 
volgens Gods voorkennis gelowig sou aanneem. Vir die Gereformeerdes is 
dit nie alleen onaanvaarbaar, omdat die geloof in Christus dan 'n sekere 
verdienstelike karakter met die oog op die uitverkiesing kry nie, maar ook 
vanweë die idee dat Christus die uitverkiesing vir die gelowiges verdien het. 
Die Arminiane het Christus immers ook die bewegende oorsaak van die 
uitverkiesing genoem, asof Hy God moes beweeg om sommige mense te 
verkies. Vir die Gereformeerdes is dit egter op grond van die Skrif duidelik 
dat die grond en fondament van die uitverkiesing die liefdevolle welbehae 
van die Vader is (Bavinck: Geref. Dogm. II, 365-366). 

Die infralapsarisme wil die uitverkiesing in Christus dus eerder so ver-
staan dat Christus en die uitverkorenes nie uitmekaar gedink mag word 
nie, maar as 'n eenheid gesien moet word. Daar is nie 'n besluit waarin 'n 
sekere aantal mense uitverkies is wat voorafgaan aan die uitverkiesing van 
Christus tot hulle Hoof en Middelaar nie. Daar is maar één besluit van 
verkiesing waarin Christus en diegene wat aan Hom behoort, uitverkies is. 
Dit gaan in die uitverkiesing in Christus om die verkiesing van die Christus 
mysticus wat bestaan uit Christus plus sy liggaam, die gemeente. Maar dit 
beteken dat die uitverkiesing van Christus logies aan die verkiesing van die 
gemeente voorafgaan. In Christus het God die wêreld lief en in Hom is 
almal uitverkies wat deur die Vader aan Hom gegee word. In hierdie sin 
kan dan ook met Calvyn gesê word dat die Vader die uitverkorenes in 
Christus en ter wille van Christus liefhet, omdat hulle in Hom uitverkies is 
(Inst. Il l , 24, 5). 

Daarom kan Christus ook met reg die spieël of kengrond van die uitver-
kiesing genoem word, omdat sy uitverkiesing tot Middelaar en Hoof van 
die nuwe mensheid nie net 'n voorbeeld is van hulle eie onverdiende verkie-
sing uit Gods loutere welbehae nie, maar ook die waarborg is van Gods 
genadige verkiesing van almal wat in Hom is. Toe Augustinus Christus die 
spieël van ons uitverkiesing genoem het, het hy daarby veral gedink aan die 
verkiesing van die menslike natuur van Christus, sonder enige verdienste 
en uit vrye genade, as die voorbeeld van ons genadige verkiesing (De praed. 
sanctorum, 15). Toe Calvyn Christus die spieël van ons uitverkiesing ge-
noem het, het hy daaraan nog 'n ekstra element toegevoeg deur te sê dat 
ons in Christus die openbaring het van Gods uitverkiesende genade, sodat 
ons deur die geloof in Hom seker is van ons eie verkiesing in Christus (Inst. 
" I , 24, 5). 
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Die infralapsarisme en die evangeliese rigting na Dordt kan op hierdie 
punt by Calvyn aansluit en duidelik maak dat die uitverkiesing in Christus 
van die grootste betekenis is vir die vraag na die heilsekerheid. Hierin gaan 
hulle 'n ander weg as die Hipercalviniste of die Ultragereformeerdes met 
hulle supralapsariese agtergrond. Hulle kan daarop wys dat Dordt self 
verklaar dat God na sy vrye welbehae 'n sekere menigte uit loutere genade 
tot die saligheid verkies het in Christus, wat Hy ook van ewigheid af tot 'n 
Middelaar en Hoof van alle uitverkorenes en tot 'n fondament van hulle 
saligheid aangestel het (1,7). Christus word hier dan wel nie die fondament 
van die uitverkiesing genoem nie (al sou dit met die juiste begrip moontlik 
gewees het), maar die fondament van die saligheid van die uitverkorenes, 
sodat die verhouding tot Christus beslissend is vir die heilsekerheid. 

In die denke van Thomas van Aquino word Christus ook wel as die 
oorsaak van die verlossing gesien, maar die uitverkiesing tog nie as 'n uit-
verkiesing in Christus verstaan nie. Die uitverkiesing van die verlostes 
staan min of meer langs die uitverkiesing van Christus. Thomas kan im-
mers sê dat, as Christus nie in die vlees gekom het nie, God die uitverkore-
nes ook langs 'n ander weg tot die saligheid sou kon bring. Die uitverkie-
sing van Christus en die gelowiges is dus nie een en dieselfde daad van God 
nie. Maar daarom kan 'n mens, volgens Thomas, ook nie van sy eie uitver-
kiesing seker wees deur maar net in Christus te glo nie. Die uitverkiesing 
bly in die tradisionele Rooms-Katolieke denke 'n duister en bedreigende 
besluit wat op die agtergrond staan van die mens se omgang met die heils-
middele. Trente het nie verniet die leer veroordeel dat 'n mens seker kan 
wees van jou eie saligheid nie, behalwe as jy 'n buitengewone openbaring 
ontvang. Die diepste rede daarvoor moet gesoek word in die onvermoë om 
die verkiesing werklik in Christus te sien (Van der Zanden: 1949, 41-42). 

Die Gereformeerdes het nooit daaraan getwyfel dat 'n gelowige seker-
heid van sy verlossing kan hê nie, maar sedert Beza het dit tog tot 'n pro-
bleem geword hoe 'n mens daardie sekerheid kan verkry. Luther en Calvyn 
het 'n duidelike antwoord op die vraag na die heilsekerheid gehad: Kyk na 
Christus. Die probleem het egter met die opkoms van die gereformeerde 
ortodoksie ontstaan. Ons het tevore daarop gewys dat die vooropstelling 
van die uitverkiesing in kombinasie met 'n bepaalde hantering van die 
partikulariteit van die heil tot die subjektiwistiese weg van die sillogismes 
gelei het. Daarby het die terugkeer na die skolastieke denke die rasionele 
element in die opvatting van wat geloof is, meer op die voorgrond geskuif 
en die eksistensiële vertrouenstlement wat vir die Reformatore se opvat-
ting van geloof kenmerkend was, op die agtergrond laat raak. Die geloof is 
toe weer verstaan as 'n verstandelike toestemming van die waarheid, wat as 
sodanig nog nie die werklike deelname aan die heil in Christus beteken nie. 
Ook hierdie verwikkeling lei by Beza en sy geesgenote in die vraag na die 
heilsekerheid tot die subjektiwistiese weg van die sillogismes (Graafland: 
1977). 

Hierdie hele manier van dink hang saam met die onvermoë om die uit-
verkiesing in Christus reg te laat funksioneer. Dit is opvallend dat Thomas 
van Aquino insake die heilsekerheid presies dieselfde weg bewandel het. 
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Ook Thomas meen dat 'n mens hoopvol kan wees oor jou ewige bestem-
ming as jy sekere tekens in jouself opmerk. Thomas weet egter baie goed 
dat 'n mens nie op hierdie wyse tot absolute sekerheid aangaande sy eie heil 
en uitverkiesing kan kom nie, omdat sulke tekens bedrieglik kan wees en in 
elk geval volgens sy opvatting ook nie onverliesbaar is nie. Daarom aan-
vaar Thomas dat 'n mens slegs 'n morele sekerheid aangaande sy verlossing 
kan hê. Thomas kan nie leer dat 'n mens deur die geloof in Christus sonder 
meer tot volkome geloofsekerheid kan kom nie, omdat hy die geloof anders 
as Paulus verstaan, maar bowendien ook die uitverkiesing nie as 'n uitver-
kiesing in Christus sien nie. Daarom moet iets in die mens as grond vir die 
sekerheid dien (Van der Zanden: 1949, 111 e.v.). 

Die verwantskap van Beza en sy geesgenote met hierdie denke van die 
Thomisme is duidelik. Dit blyk byvoorbeeld uit die opvattings van die hele 
beweging van die "experimental predestinarianism" in Engeland wat baie 
sterk deur Beza beïnvloed is (Kendall: 1983). Die konfessionele neerslag 
daarvan vind ons in die Westminster Confession. Daarin word geloofseker-
heid nie meer verstaan as onmiddellik gegee in die akte van geloof in Chris-
tus nie, maar as iets wat eers later kom, wanneer die mens op grond van 'n 
rasionele konklusie besluit dat hy uitverkies moet wees. Daarom kan die 
Larger Westminster Catechism ook verklaar dat die sekerheid van die ge-
nade nie tot die wese van die geloof behoort nie, en dat gelowiges soms lank 
daarop moet wag. Hierdie soort opvattings vind ons ook by die piëtisme 
van die Nadere Reformasie in Nederland wat baie sterk deur die predestia-
nisme^gestempel is. 

Teenoor hierdie ontwikkelinge kon die infralapsarisme en die evange-
liese rigting na Dordt vashou aan die reformatoriese opvatting van die 
heilsekerheid, omdat hulle oor die algemeen 'n groter begrip daarvoor ge-
had het dat die uitverkiesing as 'n verkiesing in Christus verstaan moet 
word, en nie teruggevoer hoef te word op 'n absolute dekreet van Gods 
soewereiniteit wat buite Christus omgaan nie. 

1.3.4. Die universele betekenis van die versoening 
Ons het tevore reeds gesê dat die partikuliere aard van die genade vanaf 
Augustinus bely is en dat dit ook so is by Calvyn en in die Dordtse Leer-
reëls. Dat die genade partikulier is in die sin dat God dit nie aan alle mense 
skenk nie, hang ten nouste saam met die vrymagtige karakter daarvan en is 
as sodanig wesenlik vir die gereformeerde opvatting van die uitverkiesing. 
Die universaliteit van die genade wat die Semipelagianisme leer en ook 
deur die Remonstrante voorgestaan word, is die universaliteit van die 
moontlikheid om die genade deelagtig te word langs die weg van die mens se 
eie medewerking daarmee. 

Die gereformeerde verstaan van die verlossing in Christus kan nooit met 
so 'n opvatting genoeë neem nie. Enersyds glo die Gereformeerdes op 
grond van die Skrif dat Christus nie net die moontlikheid van die verlossing 
vir ons verkry het, sodat ons dit deur ons medewerking met die genade eers 
moet realiseer nie. Die Skrif verstaan die verlossing in Christus as iets wat 
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in Horn as werklikheid gegee is (vgl. bv. die uitsprake oor die gekruisig wees 
met Christus en die opgewek wees met Horn). Maar andersyds sou so 'n 
opvatting ook in stryd wees met die volledige genade-karakter van die 
redding, omdat die mens se geloof en medewerking die redding dan eers tot 
redding maak. 

Tog het die belydenis van die partikulariteit van die genade telkens weer 
aanleiding gegee tot 'n sekere onbehae, veral as dit daartoe lei dat ontken 
word dat die aanbod van Gods genade in die roeping tot alle mense uit-
gaan. By Dordt is daar geen twyfel oor die universele aanbod van genade in 
die verkondiging nie. Dordt praat ook van die genoegsaamlieid van die 
offerande van Christus vir die sonde van alle mense. Dat die genade slegs 
effektief is in die lewe van die uitverkorenes hoef nie die opregtheid van die 
aanbod van genade aan alle mense in die gedrang te bring nie, want Dordt 
beklemtoon dat God waaragtig is en sal doen wat Hy beloof het (DL 
III/IV, 8). Wanneer hierdie spanning rasioneel opgelos word, word die 
partikulariteit van die genade tot partikularisme wat met die konsep van 'n 
beperkte versoening werk. Dit kan die gerigtheid van die kerk op die wêreld 
in sy missionêre prediking verlam en na binne die heilsekerheid van die 
gemeente bedreig. 

Dit is juis hierdie implikasies daarvan wat gelei het tot verset daarteen. 
Hierdie verset het nie net gekom van die kant van die Arminiane nie, maar 
ook van die kant van die Lutherane in die algemeen, van die Switserse 
teoloog Samuel Hubertus en van die skool van Saumur in Frankryk. Hu-
bertus sluit aan by die teologiese denke van Bullinger en die Tweede Helve-
tiese Konfessie, maar is ook deur die Lutherse teologie be'invloed. Sy protes 
gaan veral daarteen dat Christus in die teologie van Beza nie meer die 
Middelaar is nie, maar die middel vir die uitvoering van die verborge uitver-
kiesingsdekreet. Hy self hou 'n universalistiese siening daarop na waar-
volgens Christus vir alle mense gesterf het, sodat van alle mense ook gesê 
kan word dat hulle in Christus uitverkies, geregverdig en wedergebore is. 
Hy verskil hierin van die Arminiane en die Lutherane, omdat hy nie maar 
praat van 'n potensiële versoening vir almal nie, maar van 'n daadwerklike 
uitverkiesing, versoening en redding van almal as die bedoeling van God. 
Vir die geloof as weg tot verlossing kan Hubertus geen behoorlike aandag 
meer bybring nie. Die regverdiging deur die geloof alleen tree by hom op 
die agtergrond. Dat nie alle mense gered word nie, skryf Hubertus toe aan 
die raaisel daarvan dat mense in staat blyk te wees om die genade van God 
te weerstaan (G. Adam: 1970, veral 197 e.v.). 

Ook by die skool van Saumur sien ons 'n poging om weg te kom van die 
soort Calvinisme van die ortodoksie. Camero en sy opvolger Amyraut 
(Amiraldus) breek met die Aristoteliese skolastiek van Beza en sy geesge-
note. Hulle is wysgerig be'invloed deur Ramus en wil veel meer direk die lyn 
van Calvyn voortsit. Hulle beroep hulleself dan ook voortdurend op 
Calvyn teenoor die latere ontwikkeling sedert Beza. Wat hulle veral af-
stoot, is die vooropstelling van die dubbele predestinasie soos dit in die 
supralapsarisme geskied. Dit bring enersyds mee dat aan die uitverkiesing 
in Christus nie reg kan geskied nie, en andersyds loop dit uit op 'n soort 
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partikularisme wat die universele appël van die prediking aan bande lê. 
Hoewel die DL in 'n infralapsariese gees opgestel is, het hulle egter ook 
daarteen bepaalde besware, omdat dit vir hulle besef nie heeltemal ontkom 
aan die suigkrag van die supralapsariese denke nie (Moltmann: 1953/54). 

Die Saumurse skool wys die sinergisme van die Arminianisme af, maar 
tog meen hulle dat nie alles wat die Arminiane sê, verkeerd is nie. Daarom 
verdedig hulle 'n standpunt wat as 'n soort sintese tussen die meer ortodok-
se vleuel van die Arminiane en die gereformeerde posisie beskou kan word. 
Dit kom na vore in hulle beskouing van die reikwydte van die versoening in 
Christus. Dit is vir hulle nie genoeg dat die DL (II, 3) bely dat die versoe-
ning wat Christus bewerk het, wel genoegsaam is vir die hele wêreld, maar 
dat dit tog slegs effektief is in die lewe van die uitverkorenes, en daarom 
wesenlik slegs vir hulle bestem is nie. Hulle wil daaraan vashou dat Christus 
vir alle mense gesterf het en versoening vir die sondes van alle mense be-
werk het, sodat die versoening vir alle mense bestem is, maar dat slegs 
diegene wat dit met 'n ware geloof aanneem dit werklik smaak. Slegs diege-
ne wat deur God uitverkies is, ontvang egter van Horn deur die Gees die 
gawe van die geloof en deel dus ook werklik in die versoening (Hodge: 
1875, II, 321 e.v.). 

Met die Arminiane word dus die universele betekenis van die versoening 
in Christus aanvaar. Saam met die Arminiane word ook aanvaar dat die 
universele versoening egter eers in die lewe van individuele mense betekenis 
kry as aan die voorwaarde van die geloof voldoen word. Die verskil met die 
Arminiane is egter dat daar nie aanvaar word dat die mens se vrye wil hom 
in staat stel om self tot die geloof te kom en vir Gods genade te kies, op 
grond waarvan God hom in sy voorwetenskap uitverkies het nie. Die ge-
loof is 'n gawe van God wat slegs aan die uitverkorenes gegee word. Die 
uitverkiesing word egter nie voorop gestel in Gods plan soos dit by die 
supralapsarisme die geval is nie. 

In terme van die verskil tussen supra- en infralapsarisme uitgedruk, sou 
'n mens kon sê dat die uitverkiesing by die Saumurse skool nie net soos by 
die infralapsarisme ná die besluit oor die sondeval geplaas word nie, maar 
selfs na die besluit dat Christus versoening vir die sondes van die hele 
wêreld sou doen. By hulle kom die uitverkiesing dus inderdaad, soos by die 
infralapsarisme, eers in die heilsplan voor, maar selfs dán staan die uitver-
kiesing van die individue nie voorop nie. Wat voorop staan, is die uitverkie-
sing van Christus tot Middelaar en Hoof van die nuwe mensheid. Hy be-
werk volgens Gods plan 'n universele versoening vir die sondes. Eers 
daarna, op die vlak van die subjektiewe toepassing van die heil langs die 
weg van die bediening van die versoening, verkies en verwerp God in die 
geskiedenis deurdat die Heilige Gees die gawe van die geloof skenk waar en 
wanneer dit God behaag. 

Die opvattings van Camero en Amyraut het bekend geword as hipote-
tiese universalisme, omdat dit uitgaan van die universele betekenis en be-
stemming van die versoening, maar tog per konsekwensie nie die partikula-
riteit van die uitverkiesing en die eflfektuering van die versoening prysgee 
nie, en dus in wese nie so ver van Dordt af te staan kom nie. Die universalis-
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me bly eintlik net hipoteties waar, omdat die konkrete neerslag daarvan 
deur die handhawing van die vrymagtige uitverkiesing en verwerping deur 
God tog partikulier is. Die effektiewe genade word saam met Dordt as 
partikulier gesien. Die bedoeling van Camero en Amyraut was dan ook nie 
om af te wyk van die gereformeerde visie op die genadekarakter en die 
partikulariteit van die heil nie, maar om die uitverkiesing aposteriories ter 
sprake te bring en aan prediking en pastoraat die ruimste moontlike arm-
slag vir hulle appêl tot geloof in die beloftes van God te gee. Amyraut 
handhaaf spesifiek dat Gods geopenbaarde heilswil universeel is, hoewel 
hy daarnaas vashou aan die partikuliere aard van Gods verborge wil soos 
dit in die uitverkiesing uitdrukking vind. 

Warfield tipeer Amyraut se opvattings onder wat hy postredempsionisme 
noem. Daarmee bedoel hy dat Amyraut wel nog gereformeerd is in die sin 
dat hy die partikulariteit van die genade vashou, maar dat hy daardie parti-
kulariteit in die laatste moontlike stadium in die verlossingsplan van God 
inbou. Dit kom by hom eers ná die verlossing wat deur Christus bewerk is. 
So het die werk van Christus dan nog 'n universele reikwydte, maar in die 
werk van die Gees word die uitverkiesing partikulier. Op hierdie wyse word 
dit moontlik om die uitverkiesing te sien as iets wat in die geskiedenis 
voltrek word. Die beswaar wat gewoonlik hierteen ingebring word, is dat 
daarmee 'n ontoelaatbare gaping tussen die werk van Christus en die van 
die Gees ingebou word. Dit bring 'n spanning binne die Triniteit, want die 
Gees red dan tog nie almal vir wie Christus die verlossing bewerk het nie 
(Warfield: 1977, 87 e.v.). 

Die Amiraldisme is herhaaldelik op sinodes van die Franse gereformeer-
de kerke behandel en onder skerp kritiek gestel, maar nooit veroordeel nie. 
Daarby was die kant daarvan wat die skerpste onder kritiek gestel is en as 
'n verfynde vorm van Arminianisme getipeer is, egter nie soseer die visie op 
die universele aard van Christus se versoeningswerk nie, as die voorstelling 
wat Camero, Amyraut en veral later ook Pajon gehad het van die wyse 
waarop die genade in die lewe van die mens beslag kry. Ook daarin word 
probeer om 'n sintese met die Arminiane te bewerk deur 'n teorie van die sg. 
persuasio moralis te ontwikkel. Dit kom in sy mees ontwikkelde vorm daar-
op neer dat die geloof nie sonder meer 'n gawe van God is wat deur die 
Heilige Gees in die mens bewerk word nie, maar 'n menslike daad wat tot 
stand kom onder die aanraking (aanrading) van die Heilige Gees. Dit bete-
ken dat die Heilige Gees die mens se rede oortuig van die waarheid van 
Gods beloftes, sodat die rede dan die wil beweeg om daarop te vertrou. 

Die ingewikkelde psigologiese uiteensettings oor hoe die geloof wel 'n 
gawe van God is maar tegelyk tog ook 'n menslike keuse, het op ander 
Gereformeerdes die indruk gemaak van 'n poging om tog maar weer die 
genade-karakter van die heil te ondergrawe. Bowendien het die beswaar 
dat Amyraut 'n spanning in die Triniteitsleer inbou, ook teenstand opge-
wek. In sy afkeer van die skolastieke ewigheidsdenke het hy 'n heilshistorie-
se en ekonomiese visie op die leer van die Drie-eenheid gepropageer wat die 
uitverkiesing kon verstaan as daad van die Gees in die geskiedenis. Dit was 
in die destydse teologiese klimaat volkome onaanvaarbaar. 
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In die geheel is dit histories verklaarbaar dat die skool van Saumur by 
breë lae van die gereformeerde wêreld agterdog gewek het. Die wysgerige 
veronderstellings waarmee hulle gewerk het, was nie dié van Aristoteles 
wat vir die ortodoksie so belangrik was nie, maar die van Ramus. Dit het 
misverstande oor en weer moontlik gemaak. Daarby het die klaarblyklike 
afglyding in die rigting van'n sinergistiese tendens die afkeur van die be-
houdende gereformeerde teologie opgeroep. Dit neem egter niks daarvan 
weg nie, dat dit op sy eie wyse 'n protes was teen die logifisering van die 
uitverkiesingsleer en die dominansie daarvan oor die hele teologiese denke. 
Daarom is dit ook nie vreemd nie dat latere ontwikkelinge in die denke oor 
die uitverkiesing meermale raakpunte met die skool van Saumur sou 
vertoon. 

1.3.5. Samevatting 
Ondanks die oortuiging dat dit in die uitverkiesing om die hart van die kerk 
gaan, is daar van altyd af besef dat 'n rasionele hantering van die uitverkie-
sing tot logiese konklusies kan lei wat 'n bedreiging kan vorm vir die uitsig 
op die goedheid van God en die verkondiging van die genade van God aan 
alle mense. Die negatiewe gevolge daarvan tree in die predestianisme en 
hipercalvinisme na vore. 

Daarteenoor sien ons egter in die gereformeerde tradisie van die begin af 
'n poging om op 'n gematigde en pastorale manier oor die uitverkiesing te 
dink en te praat, sodat dit in die kerklike lewe op dieselfde wyse as in die 
Bybellc an funksioneer as bron van troos en sekerheid. By Bullinger en later 
by die infralapsarisme tref ons 'n logies minder konsekwente, maar meer 
pastoraal-georiënteerde denke oor die uitverkiesing aan. Dit word aange-
vul deur die oortuiging dat die uitverkiesing liewer aposteriories as aprio-
ries in die leer van die kerk ter sprake gebring moet word, as die fondament 
van die leer van die regverdiging uit genade alleen, en nie as 'n verklaring-
sprinsipe vir die totale geskiedenis vanuit die raad van God nie. Dit be-
klemtoon veral dat die uitverkiesing in Christus plaasgevind het en dat dit 
daarom geen bedreiging vir ons geloofsekerheid mag wees nie, maar juis 
die bevestiging daarvan vir wie sy oë op Christus rig, wat die spieël van ons 
uitverkiesing is. 

Die belydenisskrifte is in die gees van die infralapsarisme opgestel. Dit 
geld ook van die DL. Tog was die skool van Saumur daarvan oortuig dat 
Dordt nie duidelik genoeg die universaliteit van Gods heilswil en die ver-
soening na vore laat kom nie. Daarom verdedig hulle die beskouing wat as 
die hipotetiese universalisme bekend staan. Hierdie leer is om verskillende 
redes nie deur die kerk aanvaar nie, maar het tog 'n rol gespeel as protes 
teen 'n rasionalistiese versmalling van Gods heilswil en die betekenis van 
die versoening. 
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1.4. VERBOND EN VERKIESING 

1.4.1. Die ontstaan van die gereformeerde verbondsleer 
Dit is nie net die pastorale benadering van die uitverkiesing wat die supra-
lapsarisme getemper het nie. Ook die belangstelling in die verbondsleer wat 
betreklik vroeg in die reformatoriese denke na vore gekom het, het 'n groot 
rol gespeel in die worsteling om tot die regte omgang met die belydenis van 
die uitverkiesing te kom. Deur die verbond as komplement van die uitver-
kiesing te hanteer, word die ewige uitverkiesing in die tyd ingebring, in die 
terrein van die geskiedenis, die prediking en die heilsmiddele, sodat die 
uitverkiesing en die gemeente as historiese werklikheid op mekaar betrek 
word. 

Histories het die verbondsleer eers in die gereformeerde Protestantisme 
tot ontwikkeling gekom. Dit beteken egter nie dat die verbondsbegrip nie 
vanaf die vroegste tye in die teologie 'n rol gespeel het nie. Reeds die feit dat 
daar betreklik vroeg al na die twee dele van die kanon as die " O u " en die 
"Nuwe Testament" verwys is, is veelseggend. Die woord testamentum is 
daarmee gebruik as vertaling van die Griekse diatheke, wat op sy beurt 
weer in die LXX die weergawe was van die Hebreeus berith, wat verbond 
beteken. Die benaminge " O u " en "Nuwe Testament" wil dus sê dat die 
Skrif in sy geheel verstaan is as die boek van Gods verbond, die " o u " 
verbond met Israel en die "nuwe" verbond wat in Christus se bloed beseël 
is. Daarmee het die kerk teenoor die Judai'sme vasgehou aan die verskei-
denheid van die twee bedelings van Gods heil voor en na Christus, én 
teenoor die Gnostici aan die eenheid van die God van Israel en die Vader 
van Jesus Christus, en mitsdien aan die eenheid van die twee bedelings voor 
en na Christus. 

Minstens van die 2de eeu af was die verbondskonsep dus in die teologie 
van groot belang. Allerlei verwysings daarna kom by die vroeë kerkvaders 
voor. Tog was dit weer eens Augustinus wat belangrike impulse tot naden-
ke oor die verbondsleer verskaf het. Op baie plekke beroep hy hom op die 
verbond, veral as hy wil laat sien dat daar vanaf Adam maar één kerk 
bestaan en dat alle verlostes slegs deur Christus gered kan word. Van be-
lang is dat hy die begrip testamentum vir die verbond gebruik, omdat hy dit 
verstaan as Gods eensydige en genadige wilsbeskikking oor sy ware volk, 
die uitverkorenes. Die idee van die tweesydigheid van die verbond wat later 
so 'n groot rol sou speel, tree by Augustinus nie na vore nie. Sy verbonds-
teologie is wesenlik 'n "testament-teologie" (Baker: 1980,19 e.v.; 193 e.v.). 

Die onderskeiding tussen die ou en die nuwe verbond verstaan hy so, dat 
die ou verbond die bedeling van die wet en die letter was, met aardse belof-
tes, terwyl die nuwe verbond die verbond van Gods genade, die Gees en die 
beloftes van die ewige heil in Christus is. In hierdie sin kan hy dan sê dat die 
nuwe verbond reeds vanaf Adam in die ou verbond aanwesig was, verborge 
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onder die seremonies en insettinge van die ou verbond. Ook in die ou 
verbond is mense gevolglik alleen verlos as hulle aan die beloftes van die 
nuwe verbond vasgehou het, hoe bedek die openbaring daarvan ook al 
mag gewees het. 

In die Middeleeue word die verbondskonsep teologies hoofsaaklik op 
twee maniere gebruik. Enersyds word dit hanteer om die objektiewe bete-
kenis van die sakramente as verbondsmatige genademiddels aan te dui. 
Bonaventura, Duns Scotus, Ockam en Biel hanteer dit as onderbou vir die 
idee van die selfwerkende krag van die sakramente (ex opere operato). 
God het 'n verbond met die kerk opgerig om telkens weer die heil deur die 
sakramente te skenk, afgedag van die waardigheid van die bedienaars of 
die ontvangers. Andersyds ontvang dit 'n subjektiwistiese vulling, veral by 
die nominaliste. Dit kom daarop neer dat God Homself daartoe verbind 
het dat Hy aan alle mense wat hulle na vermoë inspan om die goeie te doen 
(facere quod in se est), die genade nie sal onthou nie. Die verbond word 'n 
soort verdrag wat wedersyds verpligtinge vir God en mens inhou. By Eras-
mus tref ons die gedagte aan dat die enkeling by sy doop in 'n verbond met 
God tree, wat inhou dat hy aan sekere voorwaardes moet voldoen as hy 
Gods seen wil ontvang (Oberman: 1967, 242, e.v.; Faulenbach: 1973, 18). 

Die uitsprake van Luther oor die verbond toon dat hy direkte aanslui-
ting by Augustinus gevind het. Ook vir hom is die verbond Gods vaste, 
eensydige, testamentêre beskikking oor die uitverkorenes. Wesenlik kom 
die verbond vir hom neer op die belofte van Gods heil wat die mens suiwer 
uit genade en deur die geloof deelagtig word. Dit is Gods trou waarvolgens 
Hy aan elkeen wat glo, sy genade sonder verdienste skenk. Soos Augusti-
nus verstaan Luther die nuwe verbond as Gods ewige heilsbelofte waaraan 
die gelowiges in die ou bedeling ewe goed as in die nuwe bedeling deel 
ontvang het. Die ou verbond is vir hom die wet van Moses en die weg van 
die wetswerke. Of 'n mens deel het aan die ou verbond of die nuwe is nie 'n 
kwessie van die tyd waarin hy lewe nie, maar van die vraag hoe hy die 
Woord van God ontvang. Wie dit as letter ontvang, is nog in die ou ver-
bond, in die verbond as tweesydige verdrag met 'n kondisionele karakter. 
Wie dit ontvang as Gees, het deel aan die nuwe testament van Gods liefde 
wat in die sakramente aan hom beseël word as die geregtigheid wat deur die 
geloof is (Bayer: 1971; Klappert: 1976). 

Dit was egter in Zurich dat die verbondsleer in eintlike sin ontwikkel het. 
Daar het Zwingli te make gekry met die Wederdopers wat hulleself "bond-
genote" genoem en die volwassedoop na belydenis verstaan het as 'n punt-
nus of verbond wat tussen die verloste en God beseël word. Tussen die ou 
en die nuwe verbond sien die Wederdopers 'n teenstelling. Die verbond van 
besnydenis van die Ou Testament is vir hulle 'n verbond met Israel na die 
vlees en word gekenmerk deur aardse beloftes. Die verbond van genade 
breek eers in Christus aan en is slegs vir diegene wat waarlik bekeerd is. Die 
kinderdoop word afgewys as die grootste gruwel van die Roomse Kerk, 
waarmee radikaal gebreek moet word. Uit die konfrontasie met hierdie 
soort gedagtes is die gereformeerde verbondsleer gebore (Van't Spijker: 
1983, 227 e.v.; Schrenk: 1923, 36 e.v.; Van Genderen: 1983a, 74). 
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Die konfrontasie met die Wederdopers sou die plek bepaal wat die ver-
bond aanvanklik in die gereformeerde teologie sou inneem: dit is hanteer 
om die eenheid tussen die Ou en die Nuwe Testament aan te toon en as 
belangrike grond vir die kinderdoop geld. Zwingli beklemtoon dat daar 
maar een verbond of testament is wat God vir die menslike geslag verorden 
het, van die begin van die wêreld tot by die voleinding daarvan. Christus is 
van ewigheid af deur God bestem as die Middelaar van hierdie verbond, en 
daaraan het alle verlostes in die ou en die nuwe bedeling deel. Daar is maar 
een kerk wat die eeue omspan. Die gelowiges uit alle volke is geestelike 
nasate van Abraham. Ou en nuwe verbond is twee bedelings van dieselfde 
verbond, al word Christus in die ou bedeling nog slegs belowe en het Hy in 
die nuwe reeds gekom. Die skaduwees en seremonies van die ou bedeling is 
tans nie meer nodig nie, want die volheid van die lig het deurgebreek. 

Zwingli trek hieruit die konklusie dat die doop tans in die plek van die 
besnydenis gekom het soos die nagmaal in die plek van die pasga gekom 
het. Die verbondstruktuur in die ou en nuwe bedeling bly dieselfde. Soos 
die teken van die besnydenis in die ou bedeling aan die kinders gegee is, 
hoewel hulle nog nie kon glo nie, geld dit ook in die nuwe bedeling. Die 
doop, ewe min as die besnydenis, is 'n bevestiging van 'n mens se geloof. Dit 
is inteendeel 'n bevestiging van Gods verkiesende genade en die reiniging 
deur die bloed van Christus wat deur die Heilige Gees aan die mens voltrek 
word (Van't Spijker: 1983, 230, 237). 

Waar Luther op voetspoor van Augustinus die Ou en Nuwe Testament 
skerp teenoor mekaar gestel het in terme van wet en evangelie, beklemtoon 
Zwingli in sy konflik met die Wederdopers juis die eenheid van die testa-
mente. In wese dink hy egter nie baie verskillend van Luther nie, want ook 
hy sluit, net soos Luther, by Augustinus aan in sy verstaan van die verbond 
as Gods testament en vrye beskikking van genade oor sy uitverkorenes. 

Die gedagtes van Zwingli het 'n groot invloed binne die reformatoriese 
kringe in Switserland en selfs daarbuite uitgeoefen. Ons vind by Bullinger, 
Oecolampadius, Capito, Bucer, Calvyn en Musculus 'n visie op die ver-
bond wat in baie opsigte verwantskap met Zwingli vertoon. Almal van 
hulle handhaaf die eenheid van die verbond as 'n verbond van genade in die 
ou en die nuwe bedeling, beklemtoon dat die verbondstruktuur in die twee 
bedelings dieselfde gebly het en dat die verbondsbeloftes van God in die 
nuwe bedeling aan die kinders gegee is so goed as aan die volwassenes. Die 
uiteensetting van Calvyn in sy Institusie kan hier as voorbeeld geld van wat 
as 'n wye konsensus rondom die verbond verstaan kan word (vgl. II, 10, 1 
e.v.; 11,11,1 e.v.; IV, 16,1 e.v. ens.). Dat daar by hom 'n sterk aansluiting is 
by Augustinus, Luther, Zwingli en Bucer is onmiskenbaarduidelik, terwyl 
wat hy skryf weer deur andere na hom oorgeneem en verder uitgewerk 
word (Van den Bergh: 1879; Schrenk: 1923, 44-48; Balke: 1977, 219 e.v.). 

By Calvyn self neem die verbondsleer nie 'n sentrale plek in sy teologie in 
nie, al is dit vir hom 'n belangrike saak. By Beza oorheers die uitverkiesing 
en word aan die verbond min aandag gegee. Dit is eintlik die invloed van 
Bullinger wat dit 'n belangrike tema in die gereformeerde teologie gemaak 
het. Vanuit Zurich is nie net die twee Heidelbergse teoloë, Ursinus en Ole-
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vianus nie, maar veral ook die Engelse en Skotse teoloë beïnvloed om aan 
die verbond 'n sentrale posisie in hulle denke te gee. 

Die invloed van Heidelberg en Herborn, en in die besonder die denke van 
Olevianus, vorm 'n belangrike tussenskakel tussen die eerste geslag en die 
latere verbondsteologie. Die verbondsteologie word soms federalisme ge-
noem (afgelei van Latyn foedus), omdat dit die verbond as ordeningsprinsipe 
vir die hele teologie hanteer. In Engeland en Skotland is dit veral die teoloë 
Rollock, Howie, Cartwright, Preston, Perkins, Ames en Ball wat die ver-
bondsleer ontwikkel. Toe Coccejus in die 17de eeu 'n omvattende heilshisto-
riese verbondsteologie ontwerp het, kon hy, wat die hoofsake betref, terug-
gryp op teoloë in Switserland, Engeland, Skotland en Nederland by wie die 
verbondsleer reeds in allerlei besonderhede ontwikkel was. Deur die invloed 
van die Puritanisme brei die verbondsteologie ook uit na New England, 
waar dit bv. deur Jonathan Edwards in die 18de eeu met oortuiging beoefen 
word (Vos: 1891; Schrenk: 1923, 36 e.v.; L. D. Bierma: 1980; Bogue: 1975). 

As ons dink aan die sterk invloed wat die verbondsdenke betreklik gou 
in die gereformeerde wêreld verower het, is dit eintlik merkwaardig dat dit 
nie veel meer uitgesproke in die oudste gereformeerde belydenisskrifte na 
vore kom nie. Verwysings na die verbond kom betreklik sporadies voor, 
hoofsaaklik in verband met die belydenis van die kinderdoop. Die West-
minster Confession wat tot vandag nog groot invloed in kerke van 'n meer 
puriteinse inslag uitoefen, is die enigste gereformeerde belydenisskrif wat 
afsonderlike artikels aan die verbond wy. Maar daaruit blyk dan ook dat 
dit opgestel is in 'n later tyd, toe die verbondsleer tot voile ontwikkeling 
gekom het en selfs 'n dominante posisie begin inneem het. 

Dit neem egter nie weg nie dat die verbondskonsep reeds vroeg al 'n 
wesenlike plek in die gereformeerde verstaan van die heilsopenbaring inge-
neem het, en eintlik van die begin af skering en inslag van die gereformeer-
de religie gevorm het. Dat dit so is, hang ongetwyfeld saam met die gerefor-
meerde vroomheidstipe met sy liefde vir die Ou Testament, waarin 'n groot 
klem val op die skepping en die wet, die gemeenskapskarakter van die heil 
en die heerskappy van God oor alle terreine van die bestaan. Die eerste 
gereformeerde teoloë het veral vanuit hulle visie op die teokratiese bood-
skap van die Ou Testament tot die vreugdevolle ontdekking gekom van die 
verbondsmatige denke van die hele Skrif. Hierdie visie het vanuit Switser-
land oorgespring na alle plekke waar die gereformeerde teologie beoefen is. 
Veral die Pfalz het geword tot 'n sentrum van verbondsdenke wat wye 
invloed uitgeoefen het. So is veral ook die gereformeerde kerke van Neder-
landse afkoms blywend gestempel deur die invloed van die Heidelbergse 
Kategismus en die klassieke doopsformulier van die Pfalz wat in die ver-
bondsdenke gedrenk is. 

Die waarheid van die verbond het homself binne die gereformeerde den-
ke vanself na vore gedring as komplement van die belydenis van die uitver-
kiesing. Baie gereformeerde teoloë het daarom in die loop van die tyd oor 
die verbond as die fondament en hart van die hele Heilige Skrif gepraat 
(Heppe: 1958, 34). Die verbondskonsep het spoedig as hermeneutiese sleu-
tel by die verstaan van die Skrif gegeld en daartoe meegewerk dat die bood-
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skap van die verbond ook op plekke in die Skrif gevind is waar die term nie 
voorkom nie. Die resultaat was dat 'n omvattende verbondsleer ontwikkel 
kon word wat die totale heilsplan van God in Christus kon verduidelik en 
uitdrukking kon gee aan die oortuiging dat die verhouding tussen God en 
mens as sodanig nie anders as verbondsmatig verstaan kan word nie. 

1.4.2. Die uitbouing van die gereformeerde verbondsleer 
Die vernaamste Skrifgegewens oor die verbond waarop die gereformeerde 
verbondsleer gebou is, het te make met (a) die verbond van God met Noag 
(Gen. 6 en 9); (b) die verbond met Abraham (Gen. 12, 15 en 17); (c) die 
verbondsluiting met Israel by Sinai (Eks. 19 e.v.; Deut. 29-30); (d) die ver-
bond van God met Dawid (2 Sam. 7) en (e) die "nuwe verbond" wat deur 
die profete aangekondig en in Christus vervul word (Jer. 31-34, Eseg. 33-
39, Gal. 3-4,2 Kor. 3, Heb. 9, Mark. 14:24, ens.). Tog was die gereformeer-
de teoloë daarvan oortuig dat die saak waarom dit gaan, in die hele Skrif 
veronderstel word. Veral die voorkoms van verbondsterme en die ver-
bondsformule ("Ek sal vir julle 'n God wees en julle sal my volk wees") 
dwarsdeur die Skrif (vgl. nog Op. 21:3!) speel 'n beslissende rol in die 
interpretasie van die hele heilsopenbaring in verbondsterme. Dit lei tot die 
volgende beeld (vgl. Heppe: 1958, 224 e.v., 295 e.v. en Vos: 1891): 

(1) Volgens algemene oortuiging is die verbond met Abraham niks an-
ders nie, as 'n bevestiging en toespitsing van Gods openbaring van genade 
direk n&die val (Gen. 3:15, die sg. moederbelofte). Dit lei tot die gedagte 
dat daar 'n omvattende verbond van genade is wat direk na die val in 
werking tree, wat in die universele natuurverbond met Noag neerslag vind, 
maar in sy besondere gestalte as partikuliere heilsverbond beslag kry in die 
verbonde met Abraham, met Israel en met Dawid, terwyl dit uiteindelik 
met die bloed van Christus in die nuwe verbond beseël word. Dit word die 
verbond van genade genoem, omdat dit met die gevalle mens opgerig is en 
dus 'n uiting is van Gods genadige toewending tot die mens ondanks sy 
sonde, om hom te red en in die ewige heerlikheid te laat deel. Hierdie 
gedagtes is sedert Zwingli, Bullinger en Calvyn eenvoudig gemeengoed. 

(2) Aangaande hierdie verbond van genade word geredeneer dat dit ge-
grond is in die ewige heilsplan van God. Hierby word dan spesifiek gedink 
aan die besluit van God om sommige uit die totale som van verlore mense 
te verkies, en aan die middele wat God met die oog daarop verorden het. 
Met die oog hierop word gebruik gemaak van 'n teologiese hulpkonstruk-
sie wat die pactum salutis of verbond van verlossing genoem word. Die idee 
is dat die Vader en die Seun 'n ooreenkoms of verbond aangegaan het 
waarin die Seun as Middelaar en Hoof van die nuwe mensheid aangestel is 
met die oog op die verlossing van die uitverkorenes. Die Vader het daarby 
onderneem om almal te red vir wie die Seun versoening sou bewerk, terwyl 
die Seun onderneem het om Homself in gehoorsaamheid aan die Vader te 
onderwerp, die skuld van die mensheid op Hom te neem deur vlees te word, 
die wet van God volkome in die plek van die uitverkorenes te vervul, hulle 
straf te dra en volkome versoening vir hulle te bewerk. 
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Die Skrifgronde wat hiervoor aangevoer is, het nie net te make met 
tekste soos Ef. 1:4 wat na die ewige uitverkiesing verwys nie, maar ook met 
alle uitsprake wat betrekking het op die gestuur-wees van Christus deur die 
Vader en sy gehoorsaamheid aan die Vader (vgl. bv. Ps. 2:7-9; Ps. 40:7-9; 
Joh. 5:30, 34; 6:38-40; 17:4-12; Heb. 2:10 e.v.; 7:22; 10:5-10, ens.). Die 
benaming "verbond van vrede" uit Sag. 6:13 (wat soms verkeerdelik as 
bewysplek vir die leer van die "vrederaad" of pactum salutis aangevoer is) 
is bygehaal om uitdrukking te gee aan die oortuiging dat die verbondsmid-
delaarskap van Christus vaslê in 'n ewige verbondsmatige en trinitariese 
beslissing. Waar die basiese verhouding tussen God en sy volk die karakter 
van 'n verbond dra, was dit voor-die-hand-liggend om te dink dat die ver-
houding tussen God en die Verbondsmiddelaar self ook 'n verbondsmatige 
verhouding moet wees. Op grond van hierdie verbond tussen die Vader en 
die Seun gaan God dan die verbond van genade met die gevalle mensheid 
aan. 

Die idee van die pactum salutis is reeds by Olevianus aanwesig, hoewel 
nog onuitgewerk, as hy baie klem lê op die ewige sponsio (borgskap) van 
Christus as die basis van die verbond van genade. Die Engelse teoloë Rol-
lock, Ames en Preston ontwikkel hierdie gedagtes verder, en by Cloppen-
burg vind dit dan min of meer sy finale beslag. Sedertdien het dit 'n vaste 
deel van die gereformeerde verbondsleer gebly. 

(3) Die gereformeerde verbondsleer het egter nog 'n stap verder gedoen 
en geredeneer dat, hoewel die verbond van genade eers na die sondeval in 
werking getree het, dit ondenkbaar is dat die verhouding waarin die mens 
voor die sondeval tot God gestaan het, nie ook reeds 'n verbondsverhou-
ding sou gewees het nie. Afgesien van die moontlike verwysing na die ver-
bondsverbreking van Adam in Hos. 6:7, het die gereformeerde teoloë die 
leer van die verbond met Adam gegrond op die idee dat die verbond van 
genade 'n verhouding wil herstel wat deur die sondeval verbreek is, en dus 
self die karakter van 'n verbond moes gedra het. Die feit dat God in die 
paradys met Adam in 'n verhouding getree het wat die karakter van weder-
kerigheid gehad het, en waarin daar bepaalde beloftes gedoen en die eis van 
gehoorsaamheid deur God aan Adam gestel is, het hierdie oortuiging 
versterk. 

Hoewel Calvyn alreeds aanvaar dat die verhouding waarin Adam voor 
die sondeval tot God gestaan het, 'n verbondsverhouding was, sien hy dit 
nog nie as 'n tweede verbond naas die verbond van genade nie. Ursinus is 
die eerste wat onderskei tussen 'n foedus naturale (natuurverbond) wat by 
die skepping van die mens tussen God en hom tot stand gekom het, en die 
foedus gratiae of genadeverbond wat na die val in werking tree. Daaronder 
verstaan hy dat die mens van nature kennis van God en sy wil gehad het, 
geweet het dat God van hom gehoorsaamheid aan sy gebod eis, en verstaan 
het dat God hom sou beloon vir gehoorsaamheid maar hom sou straf vir 
ongehoorsaamheid. Hoewel Adam hierdie natuurverbond deur sy sonde 
verbreek het, bly die eis daarvan nog steeds vir alle mense van krag. 
Trouens, die wet van God wat aan Israel gegee is by Sinai, is in wese die 
herbevestiging van die eise van die natuurverbond. Die bedoeling van die 
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genadeverbond is dus ook dat aan die eise van die foedus naturale voldoen 
moet word. Waar die sondaar dit nie meer self kan doen nie, het Christus 
gekom om dit in sy plek te doen. So is die foedus gratiae eintlik daar om die 
oorspronklike verbond van God met die mens, die foedus naturale, met sy 
eis van wetsonderhouding te vervul. 

Ook Olevianus leer dat God met Adam 'n verbond aangegaan het, maar 
hy noem dit meestal die foedus creationis of skeppingsverbond. Verskillen-
de teoloë gebruik in die 16de en begin van die 17de eeu ook ander name, 
maar die naam wat dan in die I7de eeu deur Polanus vir hierdie verbond 
gebruik word, sou oral inslaan, nl .foedus operum of werkverbond. Die idee 
daaragter is dat die beloftes wat God aan Adam gedoen het, afhanklik was 
van die voorwaarde van sy werke van gehoorsaamheid, in teenstelling met 
die beloftes van die genadeverbond wat louter uit Gods guns die mens ten 
deel val, omdat Christus aan die voorwaarde van gehoorsaamheid in sy 
plek voldoen het. 

Hoewel direkte Skrifgronde vir die leer van die werkverbond nie aange-
voer kon word nie, het die feit dat dit verstaan is as teenhanger van die 
verbond van genade meegebring dat Adam in die verdere ontwikkeling van 
die verbondsleer gesien kon word as verbondshoof van die ou mensheid 
teenoor Christus as Middelaar en Hoof van die nuwe mensheid. Tekste 
soos Rom. 5:12 e.v. waarin Christus en Adam teenoor mekaar gestel is, 
kon gevolglik funksioneer as bevestiging van die leer van die werkverbond. 
Daarnaas kon ook tekste wat daarop betrekking het dat die mens deur sy 
gehoorsaamheid sal lewe(soos Lev. 18:5, Eseg. 20:11, 13, 20; Luk. 10:28; 
Rom. 10:5 en Gal. 3:12) verstaan word as bevestiging van die beginsel dat 
'n mens slegs deur voldoening aan die eise van die werkverbond gered kan 
word, afgedag daarvan of hy nou self daaraan voldoen, en of die Midde-
laar dit in sy plek doen. Op hierdie wyse dien die werkverbond daartoe om 
die basiese verhouding tussen God en mens as 'n juridiese verhouding te 
tipeer, wat gestempel word deur die eise van Gods wet. 

(4) Reeds sedert Zwingli, Bullinger en Calvyn word binne die genadever-
bond onderskei tussen die ou verbond en die nuwe verbond as twee bede-
linge voor en na Christus. Hierdie twee bedelinge dra elkeen 'n eie karakter 
en word gekenmerk deur die sakramentele tekens waardeur die verbond 
beseël word. Die ou verbond is die verbond wat by Sinai met Israel opgerig 
is. Die tekens daarvan is die pasga en die besnydenis. Hoewel dit nie met die 
werkverbond gelykgestel mag word nie, val daarin tog 'n sterk aksent op 
die wet, sodat Calvyn die hele ou verbond ook soms die foedus legale of 
wetsverbond kan noem. Die burgerlike, seremoniële en morele wette van 
die Ou Testament is bedoel om Israel as Gods verbondsvolk van die ander 
volkere af te sonder en hulle vir die nuwe verbond in Christus voor te berei. 
Die wetsaspek is deur 'n groot deel van Israel misverstaan asof hulle deur 
wetsonderhouding die geregtigheid kon verkry. Daarteen polemiseer Pau-
lus en die Nuwe Testament as geheel. Dit was nooit die bedoeling dat Israel 
deur wetswerke gered moes word nie. Die wet moes hulle egter voorberei 
vir die koms van die beter verbond in Christus en het daarom ook gedien as 
"tugmeester na Christus" (Gal. 3:24). 
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Die nuwe verbond is die verbond wat in die plek van die Sinaïtiese fase 
van die verbond gekom het. Dit gryp direk terug op die verbond met Abra-
ham en is, na die tussenfase van die ou verbond, die vervulling van die 
belofte aan hom. Die tekens en wette van die Ou Testament geld as sodanig 
nie meer vir die gelowiges van die nuwe verbond nie, al is die substansie 
daarvan vir hulle nog steeds van krag (art. 25 NGB). Dit het in die beson-
der betekenis vir die doop wat in die plek van die besnydenis gekom het. 
Met 'n beroep op tekste soos 1 Kor. 7:14, Hand. 2:39, die verskillende 
uitsprake oor die doop van huisgesinne en die verbinding van doop en 
besnydenis in Kol. 2:11-12 verdedig die gereformeerde teoloë die kinder-
doop. 

Die verbondsleer is vir hulle egter veel meer as net 'n basis vir die kinder-
doop. Reeds sedert Olevianus word baie klem daarop gelê dat daar in die 
verbond 'n verhouding van gemeenskap tussen God en sy volk tot stand 
kom. Die verbond beseël die volheid van die versoening. Die bondeling 
word werklik in Christus ingelyf in 'n mistieke eenheid, waarin hy deel 
ontvang aan al die skatte en gawes van Christus, ja, aan alles wat die drie-
enige God beloof en bewerk het. Dit is verstaanbaar dat hierdie visie op die 
verbond 'n eie stempel kan afdruk op die gemeentelike en kerklike lewe as 
geheel. 

Hierdie skets van die algemene grondtrekke van die gereformeerde ver-
bondsleer bedoel nie om te sê dat die verbondsleer van die begin af 'n 
afgeronde geheel was of dat almal wat oor die verbond geskryf het, een-
stemmig was nie. Die verskillende elemente is dikwels op verskillende ma-
niere hanteer en geïnterpreteer, maar daar kan tog gepraat word van 'n 
breë konsensus. Die grootste en mees bekende verbondsteoloog, Johannes 
Coccejus, het die elemente van hierdie konsensus opgeneem en dit op 'n eie 
manier verwerk. Sy opvattings was op meer as een punt omstrede. 

Coccejus se verbondsteologie (vgl. Schrenk: 1923, 82-147; Faulenbach: 
1973, 102-145) bevat al die elemente wat sover genoem is. 'n Eienaardig-
heid van sy uiteensettings waarin hy deur niemand nagevolg is nie, is die 
wyse waarop hy die hele heilsgeskiedenis interpreteer as die geskiedenis van 
die "afskaffing" van die werkverbond waarin die mens deur sy skepping na 
die beeld van God van die begin af gestel is. Volgens die werkverbond moes 
die mens aan die eise van Gods wet voldoen om die ewige lewe te beërwe. 
As die mens egter sondig, verbreek hy die werkverbond. Daarmee word die 
werkverbond vir die sondige mens as weg tot die bereiking van die verlos-
sing uitgeskakel. Die hele res van die heilsgeskiedenis word nou deur Coc-
cejus as 'n geskiedenis gesien wat daarop bereken is om die werkverbond af 
te skaf, deurdat Christus die verpligting van die werkverbond oorneem en 
in sy plek vervul, sodat die mens daarvan ontslae is en deur genade gered 
kan word. 

Die afskaffing van die werkverbond geskied in vyf stappe, waarvan die 
sondeval die eerste is, die sluiting van die pactum salutis die tweede, die 
afkondiging van die genadeverbond en die vervulling daarvan in Christus 
die derde, die liggaamlike dood van die mens die vierde, en die opstanding 
uit die dood die vyfde. Die skynbaar negatiewe begrip "afskaffing" is daar-
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mee hoogs positief bedoel. Dit slaan op die bevryding van die sondaar uit 
die vloek van die wet wat noodwendig op sy verbreking van die werkver-
bond volg. Die bedoeling is om te laat sien hoe die basiese regsverhouding 
tussen God en mens deur Gods heilshistoriese handelinge heen behoue bly 
in Christus se borgskap vir die uitverkore sondaars, en hoe hulle tog uit 
louter genade uiteindelik met God verenig word in die gemeenskap van die 
liefde wat God van ewigheid af vir hulle bedoel het. 

Dit is veral die heilshistoriese element wat Coccejus in sy verbondsleer 
ingebou het, wat die stryd tussen die Voetiane en die Coccejane laat ont-
brand het. Coccejus mis die wysgerige agtergronde van die Aristoteliese 
denke wat in die gereformeerde ortodoksie so 'n groot rol gespeel het. Hy is 
wysgerig beinvloed deur Ramus en sy ideaal is 'n Bybelse teologie wat 'n 
praktiese strekking het en die opbou van die gemeente tot doel het. Daaruit 
is sy belangstelling in die geskiedenis van Gods omgang met die mense in 
die Skrif verklaarbaar. Dit lei hom tot die ontwikkeling van die verbonds-
leer binne 'n heilshistoriese raamwerk. Hoewel hy nie ontken het dat God 
in sy ewige raad oor die gang van die geskiedenis beslis het nie, vorm dit 
slegs die agtergrond van sy visie op die verbond as historiese werklikheid. 

Sy historiese visie laat hom veral belangstel in die voortgang van Gods 
omgang met sy volk en die veranderinge wat daarin na vore kom. Daarom 
beklemtoon hy die verskille tussen die ou en die nuwe verbond. So was hy 
byvoorbeeld daarvan oortuig dat die gelowiges van die ou verbond se son-
des wel deur God oorgesien is, maar nie werklik vergewe is voor die koms 
van Christus nie. En in die Sabbatskwessie leer hy dat die dekaloog tot die 
ou bedeling van die genadeverbond behoort, sodat die puriteinse siening 
dat die Sabbatsgebod ook in die nuwe bedeling nog geldig is, nie gehand-
haaf kan word nie. Hierdie praktiese kwessies het die stryd tussen hom en 
Voetius laat ontstaan. 

Die kritiek wat van baie kante teen Coccejus se uitwerking van die ver-
bondsleer ingebring is, het egter nie tot gevolg gehad dat die verbondsleer self 
in diskrediet gekom het nie. Ook die sterkste teenstander van Coccejus het aan 
die waarheid van die verbond vasgehou en dit teologies op 'n eie wyse tot 
uitdrukking gebring. Die gereformeerde gestalte van die Christenheid is onlos-
maaklik verbind aan die belydenis van die waarheid van die verbond. 

1.4.3. Aksentverskille in die verbondsleer 
Ondanks die groot mate van ooreenstemming oor die uitwerking van die 
verbondsleer in die gereformeerde teologie, was daar van die begin af ak-
sentverskille aanwesig. Dit het in groot mate saamgehang met verskille in 
die interpretasie van die karakter van die verbond soos dit in die Skrif 
geteken word en in die kerklike lewe gestalte moet kry. Aan die basis daar-
van lê die probleem van die verhouding tussen verbond en uitverkiesing 
wat in die Skrif reeds aanwesig is en tot bepaalde verskille in die visie op die 
aard van die verbond aanleiding gegee het. 

Aan die een kant was dit duidelik dat dit in die verbond om 'n verhou-
ding gaan waarin God heeltemal die inisiatief neem en van sy kant onvoor-
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waardelike beloftes van trou aan Abraham en sy (natuurlike en geestelike) 
nageslag doen om vir hulle 'n God te wees en hulle sy volk te laat wees. Die 
monopleuriese karakter van die verbond is uit die Skrif duidelik en waar-
borg die vastheid en sekerheid daarvan, sodat die geloof homself volkome 
daarop kan verlaat. Daarom het die Reformasie op voetspoor van Augus-
tinus ook die verbond as Gods testament beskou, en dit is tot in die 17de 
eeu oor die algemeen so verstaan (vgl. Synopsis, XIII en die inleiding tot die 
Nuwe Testament van die StatevertalingTTOp grond van die testamentêre 
betroubaarheid van Gods beloftes redeneer die Reformatore teenoor die 
Dopers dat die kinders van die gelowiges in die heil van die verbond deel, en 
daarom gedoop moet word (Inst. IV, 16; HK vr. 74; N G B 34). 

Maar aan die ander kant leer dieselfde Skrif dat, hoewel God sy verbond 
met Abraham en sy nageslag opgerig en aan al die lede van die nageslag die 
teken en die belofte van die verbond geskenk het, daar talle was, ja selfs die 
grootste deel van die nageslag, wat nie in die heil gedeel het wat in die 
belofte van die verbond aan hulle beseël is nie (Rom. 9-11; 1 Kor. 10, ens.). 
Dit laat die vraag ontstaan hoe dan oor die belofte aan die nageslag gedink 
moet word. Paulus self worstel met die vraag en wys met krag die gedagte af 
dat die belofte van God onbetroubaar sou wees omdat God nie sy belofte 
nakom nie. Dat talle ondanks die belofte verlore gaan, moet dus op 'n 
ander wyse verklaar word. 

Vir die gereformeerde teologie was dit duidelik dat Paulus die antwoord 
nie slegs daarin soek dat die belofte van God as gevolg van die ongeloof en 
ontrou van die volk nie vervul is nie. Dit is ook wel waar, maar Paulus bly 
nie daarby staan nie. Hy soek die antwoord eerder daarin dat hy in verband 
met die begrip "nageslag" 'n kwalifikasie aanbring en sê dat nie almal wat 
van Israel afstam, ook werklik Israel is, en dat nie almal wat van Abraham 
afstam, werklik kinders van Abraham is nie (Rom. 9:6). Vleeslike afstam-
ming van Abraham is - ondanks die belofte wat God aan Abraham ook 
met die oog op sy nageslag gemaak het - klaarblyklik in sigself geen waar-
borg van die heil nie (Matt . 3:9), net soos die besnydenis in sigself ook niks 
is nie (Rom. 2:28). Die vraag is volgens Paulus of iemand tot die kinders 
van die belofte behoort - dit is die ware nageslag van Abraham - en of hy 
maar net 'n kind van die vlees is (Rom. 9:8-9). As Paulus dan moet verdui-
delik wat kinders van die belofte is, bring hy die uitverkiesing ter sprake 
(Rom. 9:10-11). 

Daarmee staan ons voor die groot spanning in die verbondsleer van die 
Skrif self. Aan die een kant word die absolute betroubaarheid van Gods 
verbondsbelofte beklemtoon, maar aan die ander kant blyk dit dat die 
verbondsbelofte kragtens Gods bedoeling slegs in vervulling gaan by diege-
ne wat daartoe uitverkies is. Die vrae wat daarmee saamhang, is vir die 
Reformasie nie net deur die eksegese nie, maar ook deur die praktyk van 
die kerklike lewe op die agenda geplaas. Juis die feit dat die Reformasie van 
huis uit die verbond as Gods monopleuriese testament van genade verstaan 
het, het die vrae wat rondom die praktyk van die kinderdoop opgeroep is, 
vir hulle soveel ingewikkelder gemaak, en die vraag hoe die verhouding van 
uitverkiesing en verbond gedink moet word, soveel dringender. 
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Die Reformasie gaan daarvan uit dat die mens se geloof wel van beslis-
sende betekenis in die ontvangs van die heil is, maar dat die geloof self nie 
'n menslike moontlikheid is nie, maar 'n gawe van God. Die Reformasie sê 
saam met Augustinus dat God moet gee wat Hy vra, en dat Hy dan van die 
mens kan vra wat Hy wil. Die geloof van die mens waarmee die heil ont-
vang word, is self nie konstitutief vir die heil nie, maar is slegs die weg 
waarlangs God die gawe van die verlossing in die menslike eksistensie ver-
werklik. Gods verbond hou dus ook in dat Hy self aan sy menslike bondge-
noot die geloof sal gee wat Hy van hom vra. Daarom omvat die verbonds-
belofte self ook die toesegging dat God deur sy Gees die geloof wat Hy vra, 
indie mensse hart sal werk (HK vr. 74). Agter die menslike geloof staan die 
verkiesende liefde van God. 

Hieroor was daar onder Gereformeerdes nooit verskil nie. Dit is wel 
waar dat daar rondom die verbond bepaalde verskille tussen hulle sigbaar 
geword het en dat daar veral in die verdere verloop van die geskiedenis 
ernstige konflikte hieruit voortgekom het. Dié verskille was egter nooit van 
dié aard dat sommige uitverkiesing en verbond met mekaar in verband 
gebring het, terwyl andere dit nie gedoen het nie. Die verskille het gegaan 
oor die vraag hoe die verbinding tussen uitverkiesing en verbond gelê moet 
word om so goed as moontlik in prediking en pastoraat aan die voile bood-
skap van die Skrif reg te laat geskied. 

Daar word soms op 'n taamlike kru manier tussen twee rigtings in die 
gereformeerde verbondsdenke onderskei. Dit sou dan die rigtings van Bul-
linger en Calvyn wees. So word gesê dat Bullinger en diegene wat deur hom 
beïnvloed is, baie sterker die voorwaardelike karakter van die verbondsbe-
lofte beklemtoon het, terwyl Calvyn en sy leerlinge, vanuit hulle visie op die 
dubbele predestinasie, die aksent meer op die onvoorwaardelikheid van die 
belofte laat val het. Volgens Bullinger en sy geesgenote sou die onus op die 
mens rus om die voorwaardes van die verbond na te kom, terwyl dit vol-
gens Calvyn en sy geesgenote op God rus. By die eersgenoemdes sou die 
verbond dan bilateraal wees, terwyl dit by laasgenoemdes as unilateraal 
verstaan is (Bierma: 1980, 24 e.v.). 

Hierdie voorstelling van sake is misleidend, eenvoudig omdat sowel Bul-
linger as Calvyn geweet het dat dit God is wat die geloof deur sy Gees in die 
mens se hart werk, en Calvyn ewe goed as Bullinger daarvan gepraat het 
dat die belofte in 'n voorwaardelike vorm na die mens kom, selfs al kan hy 
alleen deur Gods genade daaraan voldoen. Die verskille tussen hulle was 
baie subtieler en het meer te make gehad met wat ons tevore die pastorale 
benadering van die uitverkiesing teenoor die meer rasionele benadering 
genoem het. Die verskille tussen Bullinger en Calvyn oor die uitverkiesing 
was nooit absoluut nie, maar van 'n relatiewe aard. Bullinger was banger as 
Calvyn vir logiese konklusies. Hierdie verskil in benadering het ook impli-
kasies vir die verbondsleer. 

Bullinger plaas nie alleen die verbond baie meer op die voorgrond as 
Calvyn nie, maar hy hanteer dit ook baie meer as 'n saak op sigself wat nie 
deur die uitverkiesing beheers moet word nie. Die verbond is vir hom die 
wyse waarop God met sy volk in die geskiedenis omgaan met belofte en eis. 
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seen en gerig, sodat die verantwoordelikheid van die mens in die omgang 
met God meer tot sy reg kan kom. Ons sou kon sê dat Bullinger veel meer 
histories as Calvyn dink, en daarom die lewe van die kerk nie direk in die lig 
van die ewigheid plaas soos dit noodwendig vanuit die uitverkiesing moet 
geskied nie, maar dit verstaan as die weg wat God met sy kerk in die 
geskiedenis gaan. 

Ook Calvyn erken die mens se verantwoordelikheid binne die verbond 
en sy behandeling van die uitverkiesing in die Pneumatologie is 'n bewys 
daarvan dat dit nie sy bedoeling is om dit op 'n abstrakte wyse te hanteer 
nie. Tog moet ons desondanks sê dat Calvyn baie minder aandag wy aan 
die historiese omgang van God met sy volk en die voortgang van die heils-
geskiedenis. Die denke vanuit die ewigheid speel inderdaad by hom 'n gro-
ter rol as by Bullinger. Daarom bring hy die verbond baie meer direk met 
die uitverkiesing in verband as Bullinger, soos blyk uit Inst. Il l , 21. Die 
verbond val by hom eintlik saam met wat hy en Bucer die algemene verkie-
sing noem, in teenstelling tot die besondere verkiesing van die uitverkore-
nes wat binne die verbondskring lewe. By Calvyn is die verbond dus eintlik 
op die uitverkiesing gerig. By Bullinger is dit baie minder die geval. Tog is 
dié verskil slegs van relatiewe aard, omdat die verbond ook by Calvyn nie 
met die uitverkiesing in besondere sin gelykgestel word, soos later sou ge-
beur nie. Calvyn se verbondsleer is na verskillende kante oop, en in later tye 
sou botsende beskouings hulle op hom kon beroep. 

Aanvanklik is die verskille in elk geval nog geen probleem nie. In die 
stryd met die Dopers word hoofsaaklik daa rop gekonsentreer om dui-
delik te maak dat die sakramente werklik die verbondsbelofte persoon-
lik beseël aan diegene wat dit ontvang. Die teenwerping van die Dopers 
dat klein kindertjies nie kan glo nie, is nie vir die gereformeerde teoloë 
genoegsame rede om hulle van hierdie oortuiging te laat afsien nie. Hul-
le verduidelik dat hulle die verhouding tussen belofte en geloof in elk 
geval anders verstaan as die Dopers. Vir hulle is die geloof nie iets wat 
eers by die mens aanwesig moet wees, voordat die belofte vir hom pei-
soonlik bedoel en aan hom persoonlik toegesê kan word nie. Vereers 
kan dit nie so eenvoudig nagereken word wanneer die Gees die nuwe lewe 
in die mens werk, soos die Dopers meen te kan doen nie (vandaar 
Calvyn se argumente oor die moontl ikheid van wedergeboorte selfs 
voor die natuurlike geboorte in Inst. IV, 16, 17). Maar daarby is dit ook 
nie noodsaaklik dat die geloof kronologies aan die ontvangs en die beseë-
ling van die belofte van die heil vooraf hoef te gaan nie. Die mens se 
doop geld vir sy hele lewe, en dit is moontl ik dat hy eers later deur die 
geloof op die belofte begin bou. 

Vanuit hulle visie op die volledige genade-struktuur van die verbond en 
die heil, gaan die Gereformeerdes daarvan uit dat gedoopte kinders werk-
lik kragtens Gods beloftes deel het aan die heil. So sê DL 1,17 ook dat die 
ouers van vroeggestorwe verbondskinders nie moet twyfel aan die uitver-
kiesing en saligheid van hulle kinders nie (vgl. ook Inst. IV, 16, 21). Hulle 
praat oor die doop en die verbond vanuit die geloof en lê daarom alle klem 
op die vastheid en sekerheid van die heil wat in die doop beseël word. 
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Terselfdertyd roep hulle alle gedooptes op om in die geloof aan die beloftes 
van die verbond vas te hou en daaruit te gaan lewe. Dit is die soort taal van 
die gereformeerde belydenisskrifte en liturgiese formuliere. 

Maar op die lang duur kom die verskille in aksent steeds duideliker na 
vore, omdat die praktyk van die kerklike lewe dit noodsaak. Die direkte 
aanleiding daartoe was verskille wat ontstaan het rondom die ruim doop-
praktyk wat binne die reformatoriese volkskerke geheers het. Calvyn self 
het 'n ruim opvatting gehad oor wie as behorende tot die verbond gedoop 
mag word (Kategismus van Geneve, 55). Zwingli en Bullinger het wesenlik 
aan die kerk as volks- en staatskerk gedink en hulle teokratiese idees was 
ook nie heeltemal vreemd aan Calvyn nie, al was hy versigtiger as hulle. 
Hierdie siening het daar toe meegewerk dat die grense van die verbondsge-
meenskap wyd getrek is. In die groot volkskerke wat uit die Reformasie 
voortgekom het, het die vraag egter ontstaan of dit reg was om almal te 
doop wat na die doopvont gebring word, veral waar groot getalle lidmate 
nie meer meelewend was nie. 

Dit is by die teologiese hantering van hierdie situasie dat die latente 
verskille wat altyd al in die gereformeerde verbondsdenke aanwesig was, 
na die oppervlak kom. Dan word dit belangrik of die ui tgangspunt van 
die denke oor die verbond in die ewige uitverkiesing geneem word, en of 
die verbond verstaan word as die historiese omgang van God met sy volk. 
Die lyn van die verbondsteologie soos dit vanaf Bullinger en Olevianus na 
Coccejus loop, dra dan ander gesigspunte in die gesprek in as die lyn wat 
vanaf Beza-en die Puriteine na die Nadere Reformasie loop. Calvyn pas 
nie by een van die twee lyne presies in nie, maar word van albei kante af as 
getuie ingeroep. Die gevolg daarvan is dat daar in 'n breë sin twee visies 
op die verbond uitkristalliseer wat die gereformeerde kerke deur die eeue 
begelei het en wat vandag nog steeds hulle aktualiteit behou. Ons probeer 
hulle in breë trekke omlyn, sodat ons kan verstaan waarom dit werklik 
gaan. 

1.4.4. Die karakter van die verbond 
Die groot vraag waaroor dit in die twee verskillende visies op die verbond 
gaan, is die vraag na die karakter van die verbond. Die verskille tussen die 
twee visies het in hoofsaak te make met die aksente wat hulle lê in verband 
met die verhouding van uitverkiesing en verbond. Om dit te vergemaklik, 
onderskei ons tussen hulle as opvatting A en opvatting B. 

In breë trekke kan ons sê dat opvatting A die verbond verstaan as Gods 
onvoorwaardelike genadebeskikking oor sy uitverkorenes, terwyl opvatting 
B die klem laat val op die verbond as Gods omgang met sy volk in die 
geskiedenis waarin Hy aan hulle J>> verbondsbelofte gee met die eis dat hulle 
dit moet glo en daaruit moet lewe. By opvatting A word van die uitverkie-
sing uitgegaan by die bepaling van wat die verbond is. By opvatting B word 
die uitverkiesing eers aposteriories ter sprake gebring deurdat die geloof 
gesien word as 'n gawe van God aan sy uitverkorenes, waardeur die ware 
lewe uit die verbond eers moontlik word. 
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1.4.4.1. Gods onvoorwaardelike genadebeskikking oor sy uitverkorenes 
(opvatting A) 

Opvatting A beklemtoon die absolute monopleuriese karakter van die ver-
bond en verstaan dit as Gods vrymagtige genadebeskikking oor diegene 
wat Hy in Christus uitverkies het. Slegs met hulle is die verbond opgerig, 
want slegs om hulle gaan dit in die pactum salutis wat tussen die Vader en 
die Seun gesluit is. Die verbond van genade is in wese niks anders nie, as die 
uitwerking in die tyd van die ewige uitverkiesing. In werklikheid is die 
genadeverbond en die pactum salutis nie twee verbonde nie, maar één, 
omdat die genadeverbond slegs die historiese gestalte is van die eedswering 
wat in die pactum salutis plaasgevind het toe Christus as die Middelaar en 
Hoof van die nuwe mensheid en dus ook van die verbond van genade 
aangestel is. Die verbondsbelofte het in eintlike sin slegs op die uitverkore-
nes betrekking en God staan daarvoor in dat Hy aan hulle deur sy Gees die 
genade sal gee om te doen wat Hy in die verbond van hulle vra. So word die 
ware tweesydigheid verwerklik in die gemeenskap tussen God en sy volk 
waarop die verbond afstuur. Daarom is die verbondsbelofte wesenlik ook 
onvoorwaardelik, al kom dit ook in 'n voorwaardelike vorm tot die mens 
met die appêl tot geloof. 

Hoewel uitverkiesing en genadeverbond saamval, onderskei hierdie op-
vatting tog op voetspoor van Olevianus tussen die verbond soos dit in 
Gods raad met Christus en al die uitverkorenes gesluit is, en die bediening 
van die verbond in die tyd. In die bediening van die verbond in die tyd word 
die hele vleeslike nageslag van Abraham en die gelowiges in die verbond 
ingesluit. Dit hang daarmee saam dat God nie net individue wil red nie, 
maar die organiese geheel van die mensheid. Die Skrif leer nou egter dat nie 
alle kinders van die gelowiges deel ontvang aan die heil in Christus nie. Dit 
beteken dat die verbond soos dit voor God bestaan, nie saamval met die 
openbaring van die verbond nie. Daar word onderskei tussen 'n meer alge-
mene of uitwendige kant van die verbond wat alle nasate van Abraham (en 
die gelowiges) insluit, en 'n inwendige of geestelike kant van die verbond 
waarby slegs die uitverkorenes ingesluit is (Bavinck). Slegs die kinders van 
die belofte, dit is die uitverkorenes, is egter waarlik verbondskinders in die 
eintlike sin van die woord. Al deel die ander ook in die bediening van die 
verbond, sodat hulle bepaalde seëninge van die verbond ontvang, het die 
belofte in hulle lewe nie dieselfde krag en betekenis nie. Hulle ontvang slegs 
die sigbare tekens van die sakramente, maar nie die saak nie. 

Die krag van hierdie opvatting is dat dit die sola gratia duidelik kan 
handhaaf en veral die karakter van die geloof as die weg waarlangs die 
mens die heil deelagtig word, duidelik in sy leegheid en instrumentele ka-
rakter kan verstaan. Dit kyk na die verbond vanuit die situasie van die 
geloof en kan daarom die roemtaal van die geloof, wat hom vasklem aan 
die onwrikbare en onvoorwaardelike beloftes van God, tot sy reg laat kom. 
Dit kan ook die aard van die verbondsbelofte van God as persoonlik-
gerigte belofte beklemtoon en die onlosmaaklike verbondenheid van die 
gedoopte mens met die bloed en die Gees van Christus as geloofsrealiteit in 
'n eg-Bybelse sin onderstreep. 
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Ongelukkig het dit in die loop van die geskiedenis geblyk dat hierdie visie 
op die verbond 'n bepaalde neiging tot verinwendiging van die verbond 
het, iets wat kenmerkend was van die meer spiritualistiese en doperse groe-
pe. Die denke vanuit die ewige uitverkiesing en die vereenselwiging van 
uitverkiesing en verbond neig vanself daartoe om die verbond baie sterk 
individualisties te interpreteer, omdat dit in die verbond in eintlike sin gaan 
om die versameling van individuele uitverkorenes. 

Daarby is daar 'n sterk tendens om veral die inwendige genade as kente-
ken van die toebehoort tot die verbond in eintlike sin te sien, omdat daarin 
die uitverkiesing en die werk van die Gees sigbaar word. Veral in die teolo-
gie van die gereformeerde ortodoksie ná Dordt word die wedergeboorte as 
die inwendige korrelaat van die uitverkiesing verstaan. Daarmee word die 
brug geslaan na doperse sentimente wat maklik tot 'n devaluering van die 
sakramente en die sigbare openbaring van die verbond kan lei. Die verlan-
ge ontstaan dan na 'n kerk van ware uitverkorenes of wedergeborenes wat 
nie meer vermeng is met die breë lae van naam-Christene soos dit in die 
volkskerk is nie. Die ware verbondskinders is hulle wat in 'n geestelike 
verbond met Christus verenig is, nie dié wat die uiterlike tekens van die 
verbond ontvang nie. 

Reeds in die 17de eeu sien ons iets hiervan in die (origens volkome reg-
matige) verset teen die ruim dooppraktyk van die volkskerke, veral in Ne-
derland en Engeland. In Nederland tree Jean de Labadie (1610-1674) dan 
na vore met 'n skerp bestryding van die volkskerk en die oortuiging dat 
alleen warCgelowiges by die verbond ingesluit is. Die kinderdoop word 
deur hom gesien as 'n manier waarop die kerk met die wêreld vermeng 
raak, en hoewel die Labadiste nie die kinderdoop soos die latere Gerefor-
meerde Baptiste heeltemal afwys nie, is dit tog duidelik dat ook hulle 'n 
doperse en spiritualistiese siening van die verbond huldig. Net soos die 
Dopers voel hulle immers dat die kerk eers die versekering moet hê dat 'n 
persoon werklik in Gods genade deel (wedergebore is), alvorens hy gedoop 
behoort te word. Dit is nie vreemd dat die Labadiste ook seperatistiese 
neigings vertoon het en uiteindelik met die volkskerk gebreek het nie 
(Graafland: 1983b, 388 e.v.). 

Daar was egter baie wat nie met die volkskerk gebreek het nie, wat in 
hulle oortuigings baie naby aan die Labadiste gestaan het. Om die situasie 
van die volkskerk te kon verenig met hulle oortuiging dat dit eintlik net die 
ware wedergeborenes of uitverkorenes is wat tot die verbond in eintlike sin 
behoort, maak hulle gebruik van die onderskeiding tussen 'n uitwendige en 
n inwendige verbond. Tot die uitwendige verbond behoort almal wat deur 

die doop in die Christelike gemeenskap ingelyf is. Tot die inwendige ver-
bond behoort egter net die wedergeborenes. Dit is in die lig van hierdie 
onderskeiding dat daar in die 18de eeu groot besware ontwikkel het teen 
die bediening van die doop aan alle kinders met gebruikmaking van die 
klassieke doopformulier. Die beswaardes was daarvan oortuig dat die 
formulier daarmee reken dat die kinders kragtens die beloftes van die ver-
bond reeds subjektief in die heil deel. 

Die stryd het eers in Utrecht en later in Groningen oor die eerste doop-
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vraag opgevlam, waarin van die ouers gevra word om te bely dat ons kin-
ders in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop 
behoort te word. Die betrokke predikante (Kelderman, Van Lodenstein) 
het die begrip "geheilig" in hierdie doopvraag verstaan as aanduiding van 
die subjektiewe heiligheid van die kinders. Omdat hulle daarvan oortuig 
was dat slegs die doop van kinders waarvan aangeneem kan word dat hulle 
subjektief geheilig is, ware doop kan wees, kon hulle ter wille van die ge-
wete nie die doop bedien aan kinders van ouers wat nie meer kerklik meele-
wend was nie. Hulle was wel bereid om die doop aan sulke kinders te 
bedien, maar dan moes die doopvraag verander word om ruimte te maak 
vir slegs 'n uiterlike betrokkenheid by kerk en heil, sodat alle misverstand 
uitgeskakel kon word. Sulke kinders sou goedskiks beskou kon word as 
deel van die uitwendige verbond, maar of hulle ook aan die inwendige 
verbond deel het, sou eers later uit hulle bekering moet blyk (Brienen: 1983, 
352 e.v.). 

lets dergeliks sien ons ook rondom die Puriteine in Engeland en later ook 
in Amerika (New England) gebeur. Daar was reeds van vroeg af 'n groot 
mate van affiniteit tussen Puriteine en Anabaptiste in Engeland en Ameri-
ka, vernaamlik vanweë die sterk individualistiese inslag van die vroom-
heidstipe van die Gereformeerdes in die Engelstalige lande, asook vanweë 
die praktiese aard en begeerte na heiligheid waardeur dit gekenmerk is. Die 
verbondsopvatting van die Puriteine Ames en Edwards is veral beïnvloed 
deur die anabaptistiese idee van wat 'n gemeente behoort te wees. Daarin 
het die verbondsbegrip 'n groot rol gespeel. Vir die Anabaptiste (en ook vir 
die Browniste of Kongregasionaliste) is die gemeente self 'n verbond van 
ware wedergebore gelowiges wat vrywillig tot die verbond toetree op die 
basis dat hulle aan die ideaal van die "experiential Christianity" voldoen. 
Dit beteken dat hulle die ervaring van die wedergeboorte moet hê en die 
kentekens van die ware geloof moet vertoon. 

Hoewel die Puriteine en die Kongregasionaliste nie soos die Anabaptiste 
van die kinderdoop afgesien het nie, klop hulle hart tog in die inwendige 
verbond as die innerlike en geestelike verbond van die uitverkore siel met 
God. Daarom sou hulle ook liefs 'n kerk wou hê van ware wedergebore 
mense. 'n Volkskerk en 'n breë praktyk van doopsbediening is eintlik vir 
hulle van huis uit onaanvaarbaar. Daarom probeer hulle om 'n baie sterk 
wag te betrek rondom die bediening van die kinderdoop. Ouers wat hulle 
kinders na die doop bring, moet ware gelowiges wees, en hulle sou liewer 
net diegene wil doop van wie hulle seker kon wees dat daar by hulle tekens 
is van die inwendige genade. 

Dit was eers toe Puriteine en Kongregasionaliste in Amerika besef het dat 
hulle streng beleid insake die kinderdoop daarop sou uitloop dat groot dele 
van die bevolking ongedoop sou bly en sonder kontak met die kerk sou 
word, dat hulle besluit het om tog maar die kinders van diegene te doop wat 
nog 'n "aktiewe historiese geloof ' daarop nahou (die sg. half-way covenant). 
Die onderskeiding tussen inwendige en uitwendige verbond wat deur die 
Amerikaanse teoloë T. H. Hooker en Thomas Blake met vrymoedigheid 
hanteer is, kry so beslag in die praktyk (Graafland: 1983a, 324 e.v.). 
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In al hierdie gevalle word daar uitgegaan van die idee dat die kinderdoop 
eintlik alleen ware doop kan wees, as daar by die gedoopte sprake is van 
subjektiewe heiligheid of van die aanwesigheid van die gerealiseerde heil. 
Hierdie idee het 'n lang tradisie in die gereformeerde teologie. Dit is duide-
lik dat dit aansluit by die argument van die Reformatore teenoor die Do-
pers dat die kinders deel het aan die heil in Christus en daarom gedoop 
behoort te word. Die Reformatore, en met name Calvyn, het egter nie 
daarmee bedoel dat alle kinders van verbondsouers reeds deel in die gerea-
liseerde heil, deurdat hulle reeds wedergebore sou wees nie (Bavinck: 1903, 
46 e.v.). 

Calvyn kan wel in sy argumente met die Dopers daarop wys dat Johan-
nes die Doper en Jeremia wedergebore was voor hulle natuurlike geboorte, 
maar dit is ook volgens hom tog iets buitengewoons. In die reel kom die 
wedergeboorte eers later in die lewe van die kinders voor as vrug van die 
roeping deur die Woord. Die kinders word volgens Inst. IV, 16, 17 e.v. op 
grond van die beloftes van die verbond gedoop tot die toekomstige geloof 
en bekering, nie op grond daarvan dat aangeneem word dat hulle reeds 
wedergebore is nie. Die heil waarin die kinders volgens Calvyn deel, is die 
toegerekende geregtigheid van Christus wat in die doop aan hulle beseël 
word. 

In later tye word 'n moontlikheid wat Calvyn vir uitsonderlike gevalle 
oopgehou het, tot grond van die kinderdoop verhef. In sy bekende disserta-
sie uit 1897, Het verband tussen doop en wedergeboorte, het G. Kramer 
ondanks allckritiek wat teen sy werk ingebring kan word, tog oortuigend 
genoeg aangetoon dat teoloë soos Ursinus, Voetius, Witsius, Van Mas-
tricht, Walaeus, Amesius, Turretinus, W. á Brakel, e.a. hulleself op die 
standpunt gestel het dat kinders gedoop word, omdat van hulle aangeneem 
mag word dat hulle wedergebore is, of in elk geval dat die saad van die 
wedergeboorte in hulle aanwesig is. 

Binne Puriteinse kringe het hierdie opvatting sterk ingang gevind. Dit 
hang daarmee saam dat die Puriteine op voetspoor van Beza die uitver-
kiesing tot die uitgangspunt van hulle denke oor die heil gemaak het. Ook 
die verbond kom heeltemal in die lig van die uitverkiesing te staan. In die 
geskrif "The Sum of Saving Knowledge" wat in die direkte omgewing 
van die sinode van Westminster tot stand gekom het en die gees daarvan 
adem, word die saligmakende kennis heeltemal in verbondsterme uiteen-
gesit. Deurgaans staan die uitverkiesing daarin voorop, maar die uitver-
kiesing korrespondeer in die lewe van die uitverkorenes op die wederba-
rende werk van die Gees. Dit is hierdie innerlike, wederbarende werk van 
die Gees wat in die doop as sakrament van die genadeverbond beseël 
word. Die konsep van die inwendige genade speel uiteindelik 'n veel gro-
ter rol as die belydenis van die regverdiging deur die geloof in die beloftes 
van God. 

Hierdie soort vroomheid het, mede onder invloed van die Puritanisme, 
ook in die Nadere Reformasie 'n groot rol gespeel. Dit is bekend dat Abra-
ham Kuyper later in sy aansluiting by Maccovius, Voetius en Comrie tot 'n 
visie op die wedergeboorte en die veronderstelde wedergeboorte as grond 
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vir die kinderdoop gekom het wat vir die gevoel van vele volkome subjekti-
wisties was en 'n deur geopen het vir doperse elemente (vgl. Kuyper: 1894, 
5-68; Woelderink: 1946; Koornhof: 1985). Hoeveel verskille daar origens 
tussen Kuyper en die "swaar" Gereformeerdes en Ultragereformeerdes 
mag wees, kom hy in sy visie op die verhouding tussen uitverkiesing en 
verbond tog in hulle geselskap tereg. By hulle, soos by horn, val verbond en 
gerealiseerde heil saam. By horn en by hulle val ook uitverkiesing en ver-
bond saam. Een van die groot verskille tussen Kuyper en die standpunt van 
die Gereformeerde Gemeenten soos deur G. H. Kersten later verwoord, is 
dat laasgenoemdes daarvan uitgaan dat 'n mens eers deur die wederge-
boorte in die verbond van genade ingelyf word, terwyl Kuyper vanuit die 
veronderstelde wedergeboorte dink en daarom aanvaar dat die hele ge-
meente deel het aan die verbond, totdat die teendeel blyk (Graafland: 
1983c, 447-474). 

'n Moontlike gevolg van hierdie visie op die verbond is nou egter dat die 
betekenis van die sakramente as tekens en seëls van die genadeverbond 
hulle objektiewe geldigheid verloor. Volgens die Gereformeerde Gemeen-
ten is die sakramente in elk geval nie vir almal wat dit ontvang sulke tekens 
en seëls nie. Hulle is dit slegs vir die uitverkorenes wat op een of ander tyd 
kragdadiglik in die liggaam van Christus ingeplant sal word. Vir die ver-
worpenes is die sakramente nie tekens en seëls van die genadeverbond nie, 
want aan hulle belowe God niks. Daar kan ook nie gesê word dat die 
gelowiges en hulle kinders tot die genadeverbond behoort nie, want slegs 
wedergeborenes kan tot die genadeverbond behoort. Hoogstens kan daar 
'n uitwendige betrekking van die kinders van die gelowiges tot die verbond 
wees tot op die moment dat diegene onder hulle wat uitverkies is, deur die 
wedergeboorte in die verbond ingelyf word. 

In hierdie verband moet ook die opvattings van H. Hoeksema genoem 
word. Vanuit sy aprioriese hantering van die dubbele predestinasie ver-
staan hy die verbond as slegs met die uitverkorenes opgerig. Verworpenes 
deel nie in die verbond nie. Daarom kan daar ook nie van hulle gesê word 
dat hulle die verbond verbreek nie, omdat hulle nooit daarin betrokke was 
nie. Die bediening van die sakramente aan die verworpenes kan gevolglik 
nie as egte of voile sakramente beskou word nie. Reeds by Kuyper, maar 
ook elders, vind ons die idee van skyn-sakramente wat wel deur die bedie-
naar bedien word, maar nie deur Christus self nie. Dit lê ook volkome in 
lyn met die wyse waarop almal redeneer wat die uitverkiesing oor die ver-
bond laat heers (A. C. de Jong: 1954). 

Die vooropstelling van die uitverkiesing en die reglynige konklusies wat 
daaruit getrek word, lei daartoe dat niemand sonder meer daarvan mag 
uitgaan dat die beloftes wat in die sakramente beseël word, ook vir hom 
bedoel is nie. Hy moet eers weet of hy uitverkies is, voordat hy die beloftes 
van God in die sakramente en selfs in die prediking vir hom mag toeëien. 
Die sekerheid dat 'n mens uitverkies is, kry jy egter uit die geestelike erva-
ring en in die kentekens van die beseëling met die Heilige Gees. Dit is 
duidelik hoe hier 'n verbindingslyn aanwesig is met Beza en die Puriteine 
met hulle opvatting oor die heilsekerheid. 
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1.5.4.2. Die verbond as Gods omgang met sy volk in die geskiedenis 
(opvatting B) 

Hierdie visie op die verbond stel homself doelbewus op teenoor die oor-
heersing van die verbondsleer deur die uitverkiesing en die verinwendiging 
van die verbond wat daarmee saamhang. Dit verstaan die verbond as die 
ordening wat God daargestel het vir sy omgang met sy volk in die geskie-
denis, waarby Hy aan sy volk sy belofte van lewe en gemeenskap skenk, 
maar terselfdertyd die eis van geloof en gehoorsaamheid stel, vergesel van 
die dreigement van sy verbondswraak as die geloof en gehoorsaamheid 
geweier word. Dit beklemtoon die trou van God wat sy beloftes aan al die 
nakomelinge van Abraham en die gelowiges geskenk het; nie net aan die 
uitverkorenes nie. In die plek van die heilsindividualisme van opvatting A, 
tree hier 'n meer kollektiewe benadering van die verbond. Dit gaan om 
Gods volk as historiese grootheid waarmee Hy in die geskiedenis op weg is 
met sy beloftes en gebooie, sy tugtiging en sy oordele. 

Opvatting B kan homself in 'n groot mate beroep op Bullinger, maar tog 
ook op bepaalde uitsprake van Calvyn waarin hy daarvan uitgaan dat die 
verbond van God opgerig is met die hele nageslag van Abraham. Calvyn 
onderskei tussen 'n algemene en 'n besondere verkiesing. Laasgenoemde 
val by hom saam met die verbond. 'n Deel van diegene wat by die verbond 
ingesluit is, gaan deur hulle ongeloof verlore, omdat hulle nie deel het aan 
die besondere uitverkiesing nie. Maar dit wil nie sê dat hulle nie aan die 
verbond met^sy belofte en eis deelgehad het nie. Calvyn ken nie die onder-
skeiding tussen 'n inwendige en 'n uitwendige verbond nie, maar hy onder-
skei tussen tweërlei kinders van die verbond, die gehoorsames en die onge-
hoorsames (Van Genderen: 1983a, 1983b; Van der Vegt). 

Dit is hierdie aspek van Calvyn se uiteensettings wat opvatting B op-
neem en dit verder uitwerk in aansluiting by Bullinger se visie op die geskie-
denis as die terrein waarop God met sy volk omgaan. Die vereenselwiging 
van verbond en uitverkiesing word dus afgewys. Almal wat tot die nageslag 
van Abraham en die gelowiges behoort, is wettiglik in die verbond ingesluit 
en ontvang die belofte en die eis van die verbond. Maar dit beteken nog nie 
dat hulle uitverkies is of gered sal word nie. Eers uit hulle geloof of onge-
loof sal blyk of hulle ware bondelinge of verbondsverbrekers is. Die ware 
bondelinge is dié wat van God die gawe van die geloof ontvang omdat hulle 
uitverkies is. Uitverkiesing en verbond word dus nie van mekaar losge-
maak nie, maar word anders as in opvatting A op mekaar betrek. Die rede 
daarvoor is dat opvatting B die objektiewe geldigheid van die gelofte en die 
sakramente vir alle bondelinge wil handhaaf en daarnaas die verantwoor-
delikheid van alle bondelinge wil beklemtoon. Dit wil sowel valse lydelik-
heid as valse gerustheid afwys en 'n appêl op die gemeente doen om uit 
Gods belofte te lewe. 

Gevolglik word ook die aard van die belofte anders verstaan as in opvat-
ting A. In opvatting A is die belofte Gods onvoorwaardelike toesegging 
van heil aan die uitverkorenes. Dit dra die karakter van 'n beskikking 
Waarin hulle slegs gelowig moet rus. In opvatting B is die belofte egter wel 
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'n toesegging, maar 'n voorwaardelike toesegging. Dit is gerig op die geloof 
en word eers van krag as dit toegeëien word deur die geloof. Verskeie 
voorstanders van opvatting B sê dan ook dat die belofte van die verbond 
geen voorspelling is van wat met die bondeling sal gebeur nie, maar 'n 
toesegging wat eers in vervulling gaan deur die geloof. Wat in die sakra-
mente beseël word, is die waaragtigheid van Gods beloftes vir elkeen wat 
daarop wil bou, nie die geloof of wedergeboorte van diegene wat die sakra-
mente ontvang nie. 

Histories gesproke sien ons hierdie visie op die verbond na vore kom in 
die 17de eeu wanneer daar allerlei verset opkom teen die volkskerk met sy 
tugloosheid en ruim dooppraktyk. Veral teenoor die Labadisme met sy 
verinwendiging van die verbond tree Koelman na vore as verdediger van 
die objektiwiteit van Gods verbond met die gelowiges en hulle nageslag. 
Met groot klem verwerp hy die idee dat slegs uitverkorenes of wedergebo-
renes aan die verbond deel het. Wei leer hy dat daar in die verbond tussen 
tweërlei verbondsluiting onderskei moet word: 'n uitwendige, sigbare en 
kondisionele verbondsluiting wat voltrek word in doop en belydenis, waar-
deur ook nie-wedergeborenes deel ontvang aan die verbond, én 'n inwen-
dige verbondsluiting waarin alleen die ware gelowiges deel. 

In aansluiting hierby kom dan in die stryd van die 18de eeu J. á Marck, 
H. Janssonius en andere na vore as verdedigers van die volkskerk met sy 
ruim doopspraktyk. Hulle gaan daarvan uit dat die kinderdoop nie ge-
grond is op die subjektiewe heiligheid van die kinders nie, maar op die 
beloftes van God. Dit gaan in die eerste doopvraag om die objektiewe 
verbondsheiligheid waaraan almal deel het wat in 'n uiterlike sin tot die 
verbondskring behoort. Die verbondskring sluit almal in wat nie heidene, 
Jode of Moslems is nie, maar deel van die Christelike gemeenskap. Die 
verbond omvat die hele volk as Christelike nasie. Die onderskeiding tussen 
'n inwendige en uitwendige verbond word afgewys. Daar is maar een ver-
bond waaraan almal deel het, maar 'n mens kan op tweërlei wyse daaraan 
deelkry: deur geboorte of deur wedergeboorte (Brienen: 1983, 352 e.v.). 

Hoewel hierdie visie op die verbond in die 18de eeu 'n groot rol gespeel 
het in die verdediging van die volkskerk-idee, is dit nie altyd daarmee ver-
bonde nie. Dit het veral ook 'n groot rol gespeel in die verset teen die 
oorheersing van die verbond deur die uitverkiesing in die denke van die 
Nadere Reformasie en die bevindelike vroomheid wat daaruit voortgekom 
het. Reeds vroeg het daar binne die kringe van die Afskeiding van 1834 oor 
hierdie kwessies stryd ontstaan, en H. de Cock het hierin duidelik stand-
punt ingeneem teen H. P. Scholte en andere wat die verbond subjektief wou 
versmal en die sekerheid van die heil langs die weg van die kentekens wou 
bereik. Sedertdien het die stryd in die kringe van die Gereformeerdes in 
Nederland rondom hierdie kwessies eintlik nog nooit opgehou nie (Van ' t 
Spijker: 1983, 409 e.v.). 

Terwyl die "swaar Gereformeerdes" in Nederland nog steeds vashou 
aan 'n vereenselwiging van uitverkiesing en verbond en daarom heilseker-
heid langs 'n bevindelike weg soek, het die Christelike Gereformeerde Kerk 
homself in die 19de eeu amptelik op die objektiewe standpunt gestel. Kuy-
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per en sy volgelinge het daarteenoor die weg van die versubjektivering van 
die verbond opgegaan met sy leer van die veronderstelde wedergeboorte. 
Met die totstandkoming van die Geref. Kerken in Nederland is dus twee 
groepe saamgevoeg tussen wie daar van die begin af 'n bepaalde spanning 
rondom die verbondsbegrip bestaan het. Die sg. A-broeders (afkomstig uit 
die Chr. Geref. Kerk) en die B-broeders (afkomstig uit die Doleantie) het 
nie eenders oor die verbond gedink nie. 

Die A-broeders wou nie soos Kuyper die verbond deur die uitverkiesing 
laat bepaal nie, maar die uitverkiesing liewer uit pastorale oorwegings a 
posteriori ter sprake bring (op voetspoor van Helenius de Cock). H ulle wou 
ook nie die idee van die veronderstelde wedergeboorte as (newe-geskikte) 
grond vir die kinderdoop aanvaar nie, maar die doop verstaan as beseëling 
van die verbondsbeloftes van God. Die verskille is in 1905 deur die invloed 
van Bavinck tydelik bygelê in die poging tot 'n kompromie, maar dit het 
sluimerend gebly (Smilde: 1946). Die Vrymaking van 1944 het in 'n groot 
mate met hierdie kwessies te make gehad. In die botsing tussen die sinode 
en die Vrygemaaktes het dit in feite om 'n botsing tussen opvattings A en B 
oor die verbond gegaan, al was daar ook ander kwessies in die spel (Veen-
hof: 1949; Kamphuis: 1984). 

Ook binne die kringe van die Nederlandse Hervormde Kerk is daar in 
die 19de eeu 'n stryd teen die subjektiwisme in die verbondsleer gevoer. 
Daardeur sien ons verskillende teoloë na vore tree wat 'n verbondsleer 
voordra wat ook onder opvatting B gegroepeer moet word. Baie bekend is 
in hierdie verband die leketeoloog J. A. Wormser, wat skerp polemiseer 
teen die abstrakte predestinasieleer van die "bekrompe rigting" wat uit-
gaan van 'n "onvermiddelde predestinasie" waardeur die betekenis van die 
genademiddels noodwendig verswak moet word. Daarteenoor handhaaf 
hy dat die ewige predestinasie (wat hy ten voile aanvaar) deur God by wyse 
van die genadeverbond in die wêreld verwerklik word. Dit beteken dat elke 
gedoopte persoon daarop kan staatmaak dat God by sy doop werklik sy 
genade aan hom beseël het, en dat hy nie agter sy doop hoef terug te vra na 
tekens van 'n geheime verkiesing wat as voorbehoud by die genademiddels 
geld nie (Wormser: 1853). 

In hierdie verband moet ook Ph. J. Hoedemaker genoem word, wat 
eweneens in sy denke die uitverkiesing op die agtergrond laat tree en be-
klemtoon dat die uitverkiesing geaktualiseer word in die weg van die heils-
middele. Daarom kry die verbond ook by hom 'n sentrale plek. Teenoor 
Kuyper, met wie hy 'n geruime tyd saamgewerk het, verdedig hy steeds 
meer die wydheid en geldigheid van die verbond. Dit speel veral 'n groot rol 
in sy teokratiese denke waarin hy by Wormser se gedagte van die hele 
Nederlandse volk as "gedoopte nasie" aansluit en die idee van die volks-
kerk op 'n kragtige wyse verdedig (Langman: 1950, 182 e.v.; Zwanenburg: 
1983, 438 e.v.) 

'n Belangrike bydrae tot die teologiese denke oor die verbond is gelewer 
deur J. G. Woelderink. Komende uit die agtergrond van die swaar Ge-
reformeerdes in Nederland, het hy veral die stryd aangebind teen wat hy as 
die "doperse" geestesstroming in die gereformeerde denke oor die verbond 
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gesien het. In sy kritiek daarop wys hy nie net die Ultragereformeerdes af 
nie, maar ook Kuyper met sy leer van die veronderstelde wedergeboorte 
(Woelderink: 1946; 1974; 1981). Op hierdie manier is daar 'n groot mate 
van ooreenstemming tussen hom, die Chr. Geref. Kerke en die Vryge-
maaktes. Tog gaan hy ook sy eie weg deurdat hy bv. die idee van die 
werkverbond verwerp, die uitverkiesing veel meer as Gods handeling in die 
geskiedenis sien, en oor die algemeen nog minder van skolastieke denke 
gebruik wil maak as wat selfs binne die genoemde kringe nog die geval is. 
Daarom is dit moeilik om hom sonder meer by opvatting B in te deel, al is 
daar belangrike punte van ooreenkoms. In meer as een opsig probeer hy 
die vasgeloopte posisies deurbreek om tot 'n nuwe, dinamiese visie op die 
verbond te kom (Graafland: 1983c, 474 e.v.). 

Daar is elemente van die klassieke uitwerking van die verbondsleer wat 
deur sommige voorstanders van opvatting B op 'n eie wyse beklemtoon 
word. Dit is die geval met teoloë uit die kringe van die Christelike Geref. 
Kerke wat met groot oortuiging die sg. drie-verbondeleer verdedig teenoor 
die opvatting van die twee-verbondeleer wat by die Gereformeerde Ge-
meenten in swang is. Hulle wil duidelik tussen drie verbonde onderskei, nl. 
die pactum salutis, die genadeverbond en die werkverbond. Hulle bestry 
veral die verbinding van die pactum salutis en die genadeverbond met me-
kaar op sodanige wyse, dat die genadeverbond heeltemal deur die pactum 
salutis gestempel sou word. Dit sien hulle veral gebeur waar Christus die 
Hoof van die genadeverbond genoem word sodat die genadeverbond op 
dié manier saamval met die uitverkiesing waaroor dit in die pactum salutis 
gaan. Hulle wil veral duidelik maak dat die verbond iets van die geskiedenis 
is, dat dit aangegaan word nie met Christus nie, maar met Abraham en sy 
nageslag, en dat dit daarom 'n eie speelruimte en lewenswette het wat nie 
deur die uitverkiesing bepaal word nie (Van der Schuit: 1982). 

Die intensie van opvatting B is baie duidelik. Dit wil die verbond ver-
staan as 'n egte geskiedenis tussen God en sy volk, waarby God egte belof-
tes aan almal op gelyke wyse gee en almal beveel om dit te glo. Die klem wat 
gevolglik daarop gelê kan word dat Gods beloftes betroubaar is en dat die 
gemeente opgeroep moet word om sy sekerheid buite homself in die ver-
bondsbeloftes van God te soek, is sonder enige twyfel oer-reformatories. 
Dit skep groter ruimte om die roeping wat deur die verkondigde Woord 
geskied, in sy voile, beslissende erns te erken. Dit stuur weg van die subjek-
tiwisme en vermy die klippe van lydelikheid en valse gerustheid wat by 
bepaalde gestaltes van opvatting A maklik kan voorkom. 

Dit is egter duidelik dat hierdie opvatting die verbond maklik kan verui-
terlik tot 'n regsverhouding, dat dit 'n tendens het in die rigting van die 
volkskerk-idee, dat dit die beloftes van God kan verskraal tot toesegginge 
wat nie werklik self doen wat hulle beloof nie, en dat dit tot 'n legalistiese 
kyk op die gemeentelike lewe aanleiding kan gee. Die beswaar is altyd 
vanuit die gesigshoek van opvatting A ingebring dat opvatting B nie die 
heil self sien as in die doop beseël nie, maar slegs die moontlikheid daarvan. 
Dit lyk na 'n formele ooreenkoms met die Remonstrante, al is hier geen 
sprake van 'n ontkenning dat die heil van voor tot agter net van God 
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afkomstig is nie. Hierdie formele ooreenkoms kan egter in 'n kerklike kli-
maat waarin daar Arminiaanse invloede aanwesig is, baie maklik in 'n 
materiële ooreenkoms oorgaan. 

Daar is immers altyd die gevaar dat bepaalde voorstanders van opvat-
ting B dit kan voorstel asof die beloftes van God eintlik eers deur die geloof 
gerealiseer moet word. Daardeur ontvang die geloof 'n kreatiewe funksie. 
In 'n Arminiaanse dampkring word daarop aangedring dat Christus deur 
die geloof "aangeneem" moet word om so tot kinders van God te word 
(Joh. 1:12). Die kinderdoop word gesien as 'n aanbod van genade wat eers 
deur die geloof gerealiseer moet word. Dit het gevolge vir die heilsekerheid. 
Wanneer die beloftes in hierdie konteks saam met opvatting B voorwaar-
delik genoem word, kan dit maklik gebeur dat die subjektiewe geloof tot 
die grond van die sekerheid word. Dan ontmoet opvattings A en B mekaar 
tog weer. 

1.4.5. Samevatting 
Die verbondsleer is tipies van die gereformeerde vleuel van die Reformasie. 
Dit is teenoor die Dopers ontwikkel om die objektiewe geldigheid van 
Gods verbondsbelofte te verdedig en het uitgegroei tot 'n omvangryke teo-
logiese leerstuk wat die totale heilsboodskap van die Bybel omvat. In die 
konsep van die pactum salutis is dit innig met die verkiesingsleer vervleg. 
Daaruit is egter vir die verbondsleer ook probleme gebore. Die groot ver-
skille rondom die verbondsleer het juis met die vraag na die verhouding 
tussen verkiesing en verbond te make. 

Die verbondsleer dien in die algemeen in die gereformeerde teologie as 
komplement van die verkiesingsleer. Dit beskryf die weg waarlangs die 
ewige heil in die geskiedenis van Gods volk verwerklik word. Die gevaar 
bestaan egter dat die verbond sodanig deur die uitverkiesing beheers kan 
word, dat verbond en verkiesing aan mekaar gelykgestel word en die belof-
te van die verbond gesien word as slegs bedoel vir die uitverkorenes. Dan 
tree 'n versubjektivering van die verbond in wat die verbondsleer in doper-
se vaarwater laat beland. Daar word onderskei tussen 'n uitwendige en 'n 
inwendige verbond (of kante van die verbond). Die objektiewe betekenis 
van die verbondsbelofte en die sakramente kom in die gedrang en die mens 
word vir sekerheid op sy ervaring teruggewerp. 

Daar is probeer om dit te vermy deur die eie betekenis van die verbond in 
onderskeiding van die verkiesing te benadruk, die objektiewe betekenis van 
die belofte vir alle bondelinge te handhaaf, en die geloof as die skeidings-
faktor tussen troue en ontroue bondelinge te sien. Dit het pastoraal groot 
voordele en kan beteken dat die verkiesing aposteriories in plaas van aprio-
ries in verband met die verbond ter sprake kom. Die gevaar daarvan is 
egter dat dit kan lei tot 'n veruitwendiging van die verbond as juridiese en 
voorwaardelike ordening met die oog op die heil in plaas van gemeenskap 
waarin die heil gesmaak word. Ook is dit 'n vraag of die aard van die geloof 
as suiwer reseptiwiteit binne hierdie konsep altyd reg verstaan word. 
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2.1. DIE UITVERKIESING AS 
WERKLIKHEID 

2.1.1. Die nuwe inset van die etiese teologie 
Tussen die einde van die 17de eeu en die begin van die twintigste eeu is daar 
nie veel wat in die denke oor die uitverkiesing werklik nuut genoem kan 
word nie. Aan die een kant is die leer van die uitverkiesing geradikaliseer as 
teenpool van die subjektiwisme, en aan die ander kant is dit op 'n pastorale 
manier versag om dit binne die kerklike lewe te kan hanteer. Van 'n struk-
turele nuwe inset is daar egter weinig sprake. 

In die 19de eeu was die invloed van die modernisme te sterk dat daar 
werklik betekenisvolle nuwe weë in 'n leerstuk soos die uitverkiesing be-
wandel kon word. Die regsinnige teoloë was oor die algemeen op die verde-
diging of het die ortodokse posisies uit reaksie geradikaliseer, en die libera-
tes was in die ban van wysgerige idees wat feitlik deurgaans in die weg 
gestaan het van egte begrip vir die Bybelse boodskap. So word die uitver-
kiesingsleer by Schleiermacher opgeneem in 'n breë visie op die voorsienig-
heid van God, en iets dergeliks gebeur ook by J. H. Scholten. By albei word 
die uitverkiesing egter binne die kader van die idealistiese identiteitsdenke 
hanteer. Met name by Scholten val God en mens dan feitlik saam en die 
uitverkiesing word verstaan as die Goddelike determinering van die ont-
wikkeling van die natuurlike menslike vryheid. 

Tog was daar belowende tekens van 'n nuwe begin, al sou hulle eers in 
die 20ste eeu opgevolg word. Ons het reeds die naam van Kohlbrugge 
genoem en die kritiek wat hy op die ortodoksie uitgeoefen het. Eers toe 
daar in die 20ste eeu meer begrip vir Kohlbrugge gekom het, het die sterk 
verband wat hy tussen uitverkiesing en regverdiging gelê het, ook weer 
meer in die denke oor die uitverkiesing begin funksioneer. Naas hom moet 
egter nog 'n figuur uit die 19de eeu genoem word wat 'n belangwekkende 
poging aangewend het om tot 'n nuwe aanset in die verkiesingsleer te kom, 
nl. J. H. Gunning (Beker/Den Boer: 1979,85 e.v.). As vernaamste verteen-
woordiger van die etiese teologie het hy direk en indirek 'n groot invloed 
uitgeoefen op die teologiese ontwikkeling in die 20ste eeu. 

Gunning wil wel by Calvyn aansluit, maar hy meen dat die ware bedoe-
ling van Calvyn verder uitgewerk moet word. Hy is oortuig dat Calvyn 
deur sy navolging van Augustinus onbewus te veel deur die Griekse wysge-
rige denke beïnvloed is. Dit het meegebring dat Calvyn nie sterk genoeg in 
persoonlike en sedelike terme oor God gedink het nie, maar Hom te veel 
verstaan het as 'n afgetrokke Hoogste Syn. Daardeur is hy verhinder om in 
te sien dat die ware kennis van God alleen in Christus ontvou kan word. By 
Calvyn word die verhouding tussen God en mens te veel "natuurl ik" in 
plaas van persoonlik gedink, waardeur daar 'n meganiese visie op die ge-
skiedenis ontstaan en Gods beskikking daaroor maklik as determinering 
verstaan word. Gunning wys ook die kousale denke in die verhouding 
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tussen God en mens af, omdat dit tot gevolg het dat daar 'n dualisme tussen 
God en mens tot stand kom. God en mens word teenoor mekaar gestel, 
sodat wat God doen, nie ook deur die mens gedoen kan word nie, en 
omgekeerd (Gunning: 1881, 51 e.v.). In hierdie opsig kan Gunning as 'n 
voorloper geld van diegene in die 20ste eeu wat die kousaliteitsdenke as 
ongeskik vir hantering in die uitverkiesingsleer afgewys het, asook die po-
lariteitsdenke wat daarmee gegee is (Weber, Woelderink, Berkouwer, e.a.). 
Ook diegene wat verder as dit gaan en in 'n vorm van genootskaplike 
verbondsdenke tereggekom het soos Hendrikus Berkhof en sy geesgenote, 
beroep hulleself hiervoor op die etiese teologie. 

Volgens Gunning skep God vir die mens die vryheid om hom tot God te 
keer. Die vryheid van die mens om vir God te kies en met Hom te wandel 
word bewerk deur die Heilige Gees, sodat die gedagtes van God ook die 
mens se gedagtes word, en die werk van God ook die werk van die mens. 
Die mens se hoogste vryheid is dus juis daar aanwesig, waar hy volkome 
aan God oorgegee is en aan Christus gehoorsaam is. Volgens hom is die 
teenstelling tussen determinisme en indeterminisme as wysgerige konsep 
vreemd aan die Bybelse denke. In die Bybel is dit so dat die mens se diepste 
afhanklikheid van God juis sy hoogste vryheid is (Gunning: 1881, 58). Die 
vryheid van die mens om tot God te kom, ontspring aan die vryheid van 
God en mag daarom nie gesien word as 'n inperking van die vryheid van 
God, soos die Arminiane dit ten onregte verstaan het nie. 

Betekenisvql is nou egter ook dat Gunning beklemtoon dat die vryma-
king van die mens om vrywillig vir God te kies, plaasvind in die geskiedenis 
van die omgang van God met die mense, sodat die uitverkiesing as iets 
gedink word wat in die geskiedenis plaasvind, en nie as iets wat in Gods 
ewige raad geskied het nie. In Gunning se denke is die uitverkiesing nie 
dieselfde as Gods ewige beskikking nie. Die ewige voorbeskikking van God 
het betrekking op sy ewige doel met sy skepping en sy wil om dit te verwe-
senlik. Die uitverkiesing daarenteen, is wel in die ewige voorbeskikking 
gegrond, maar dit is tog iets anders as die voorbeskikking. Dit het slegs 
betrekking op die persone wat deur God verkies word om die middele te 
wees waardeur daardie ewige doel van God met die skepping verwesenlik 
word. 

Ook in hierdie opsig kan Gunning as 'n voorloper van ontwikkelinge in 
die 20ste eeu gesien word. Dit sou in dié eeu steeds meer blyk dat oor die 
uitverkiesing liefs gedink word as aksie van God in die geskiedenis van sy 
omgang met sy volk en met die wêreld, eerder as 'n ewige dekreet wat slegs 
in die geskiedenis verwerklik word. Op hierdie wyse word daar gepoog om 
te ontkom aan die gevaarlike ontwikkelinge wat in die geskiedenis van die 
uitverkiesingsleer na vore gekom het, waarby, om 'n onderskeiding van 
Woelderink en Van Ruler te gebruik, eerder met 'n uitverkiesingsidee as 
met die waarheid of die werklikheid van die uitverkiesing gewerk is. 

As Gunning die uitverkiesing met die vrymag van God in verband bring, 
dink hy in eerste instansie aan die mag van God om teen alle weerstand in 
sy doel met die mens te bereik, en nie aan die vrymag van 'n ewige verkie-
sing los van die mens nie. Net so word ook die verwerping nie teruggevoer 

107 



op die raad van God nie, maar word dit verstaan as die reaksie van die mag 
van Gods versmade barmhartigheid wat die mens tot 'n reddelose verhar-
ding voortdryf. Verkiesing en verwerping vind dus in die werklikheid van 
die lewe plaas as konkrete realiteite (Gunning: 1881, 61-62). 

Dit is interessant om op te merk dat dit veral teoloë uit die etiese rigting is 
wat in die 20ste eeu besonder gevoelig was vir die invloed van Barth. Onge-
twyfeld lê daar ingeboude affiniteite wat onder andere met die denke van 
Gunning te make het. 'n Mens dink hier aan Noordmans, maar ook aan 
Miskotte. Daar loop selfs 'n duidelike bloedlyn vanuit die etiese teologie na 
die denke van Van de Beek wat in ons tyd elemente uit Barth en die proses-
teologie in homself kan verenig in 'n magtige visie op die ingaan van God in 
die geskiedenis, waarby die uitverkiesing nie meer 'n idee is nie en nie meer 
iets van die verlede nie, maar deel van die werklikheid van Gods historiese 
worsteling met die mense (Van de Beek: 1984). 

Daar is egter nog 'n derde aspek van Gunning se denke wat belangrik is, 
en wat in die 20ste eeu veral by Barth sterk na vore sou kom, al is dit 
duidelik dat daar nie van beïnvloeding van Barth deur Gunning sprake kan 
wees nie. Uitverkiesing is volgens Gunning wel uitverkiesing tot die salig-
heid, maar dan op sodanige manier dat dit saamhang met 'n bepaalde diens 
in die koninkryk van God waartoe die mens verkies word, 'n Mens word 
verkies om vir andere tot 'n seen te wees, en hy word in dié proses nie alleen 
self die heil deelagtig nie, maar die uitverkiesing brei ook vanaf hom as 
middelpunt steeds verder uit na diegene rondom hom. Die kern van die 
uitverkiesing is die verkiesing van Christus, en rondom Christus brei die 
uitverkiesing uit oor die gemeente en die mensheid. Dit beteken dat die 
uitverkorene tot diens self ingeskakel word in die proses van die verkiesing 
van andere. Daarom is die getuienis en die gebede van die gemeente nood-
saaklik in die historiese proses van die uitverkiesing (Gunning: 1881, 65 
e.v.). 

I. van Dijk sou as etiese teoloog later verdedig dat dit in die uitverkiesing 
volgens die Bybel uiisluitlik gaan om die uitverkiesing van die individu of 
die groep met die oog op die diens wat hulle in die koninkryk van God moet 
verrig. Gunning was hierin baie meer genuanseerd, omdat hy nie die uitver-
kiesing tot diens en die uitverkiesing tot die heil teenoor mekaar stel nie, 
maar aan mekaar verbind. So bind hy die uitverkiesing baie sterk aan die 
prediking, die weg van die Woord in die wêreld en die diens van die 
gemeente. 

2.1.2 Die verbondenheid van uitverkiesing en regverdiging 
Natuurlik was Gunning 'n kind van sy tyd en in meer as een opsig kan die 
invloed van die 19de-eeuse denkklimaat ook by hom opgemerk word. Tog 
is dit duidelik dat hy 'n weg bewandel het wat in die 20ste eeu onder nuwe 
omstandighede weer opgeneem sou word, maar dan meer bewus en belynd. 
Dit sien ons onder andere by O. Noordmans wat in die 20ste eeu die mees 
begaafde verteenwoordiger van die etiese rigting sou word, maar terself-
dertyd ook basiese elemente van die oorspronklike inset van die etiese teo-
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logie agter hom sou laat. In groot oorspronklikheid gaan hy 'n nuwe weg in 
waarop hy aansluiting sou vind by die opkomende dialektiese teologie 
enersyds, en by konfessionele elemente in die Hervormde Kerk andersyds, 
sodat hy oor die grense van die rigtinge heen groot invloed verkry het, en 
selfs as die vernaamste Nederlandse teoloog van hierdie eeu gesien word. 

Tiperend van Noordmans is die aforistiese en meditatiewe aard van sy 
dogmatiese denke wat hy as "pastorale dogmatiek" doelbewus afgrens van 
die "skoolse" denke. Hy gryp daarin terug op oer-motiewe van die Refor-
masie en meen dat die dogmatiese denke beheers moet word deur die twee 
groot leerstukke van die regverdiging deur die geloof alleen en die predesti-
nasie, en wel in hegte onderlinge verbondenheid (Noordmans: 1979a). Hy 
beklemtoon die beheersende plek wat die predestinasie in die Bybelse ver-
kondiging inneem, en wys daarop dat dit nie maar net ter sprake kom in die 
klassieke plekke wat altyd weer daarvoor aangevoer word nie, maar dat dit 
veral ook aanwesig is in die Evangelies wat staan en "vibreer" op die pre-
destinasie, op die vrymagtige welbehae van God, soos dit met name ook 
blyk uit die gelykenisse van Jesus (Noordmans: 1979b). 

Daaruit word dit duidelik dat die predestinasie die magsvolle beskikking 
van God oor die menslike lewe is wat in sedelike opsig ons oordeel te bowe 
gaan, en waarin God ons bestemming en toekoms bepaal sonder om op ons 
deugde en ondeugde te let. Dit gaan teen ons bekrompe moralisme in, 
omdat dit die omkering van alle waardes en verhoudinge beteken dat juis 
die goddeloses,en die sondaars, die armes en ellendiges uitverkies word en 
aan die brawes, die fariseërs en die rykes verbygegaan word. Tog is dit 
alleen die geval, omdat ons sedelike insig so gebrekkig is. In die uitverkie-
sing kom Gods groot sedelikheid in konflik met ons klein menslike moraal. 
Maar as ons 'n meer omvattende en deurdringende oordeel sou gehad het 
as die waaroor ons beskik, sou ons die hoë sedelikheid van Gods predesti-
nasie kon ontdek. God gaan daarin, soos blyk uit Rom. 9-11, te werk op 'n 
wyse wat die groot sedelike skoonheid van sy wêreldplan sigbaar laat word. 

Wat die predestinasie betref, wys hy summier die skolastiek af en veral 
die kousale denke wat vir laasgenoemde so kenmerkend is. Die predestina-
sie moet in Christus beskou word en nie op 'n abstrakte wyse nie. Dit gaan 
altyd om "ons" uitverkiesing as sondaars wat deur God uit ons skuld gered 
word. Ver daarvandaan dat die predestinasie as 'n deterministiese sisteem 
behandel moet word, moet dit in direkte verbinding met die regverdiging 
van die goddelose verstaan word. Dit lê opgesluit in die beloftes van die 
evangelie. Daarom is die predestinasie, hoewel dit nie bedoel is om gepreek 
te word nie, altyd op die agtergrond van die prediking aanwesig. Saam met 
die leer van die regverdiging deur die geloof alleen is dit die skering en 
inslag van die hele dogmatiek, maar dan in die sin van 'n onderstreping van 
die boodskap van die ongedagte genade van God. 

Noordmans wil die predestinasie trinitaries verstaan. Dit gaan uit van 
die Vader, die Seun en die Gees en kan daarom driemaal anders daar 
uitsien. Eintlik is die dogma van die predestinasie en die dogma van die 
Triniteit een en dieselfde. Die predestinasie vloei voort uit die trinitariese 
wese van God. Daarom is die predestinasie die diepste grond van die heil, 
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die verborge hart van die kerk, die groot veronderstelling waarop die trini-
tariese heilswerk van God rus. Die hoofaksent val egter op die pneumato-
logiese aspek daarvan. Die heilsorde verstaan Noordmans as aspekte van 
die predestinerende werk van die Gees. In die werk van die Gees gaan God 
verkiesend teen die noodlot van sonde en dood in en haal sommige daaruit. 
Daardeur word baie wat laaste is, eerste en wat eerste is, laaste. Sondaars 
word tot bekering geroep, nie die regverdiges nie. Noordmans kan hierdie 
gedagte ook nader toespits deur in sy meditasie Zondaar en Bedelaar die 
aksent spesiaal daarop te val dat die evangelie die evangelie vir die armes is 
(Noordmans: 1980). 

Juis as die werk van die Gees is die predestinasie Gods ewige predestina-
sie, en tog geskied dit in die tyd. Die predestinasie is die wyse waarop die 
koninkryk in die wêreld kom. Dit is wel 'n ewige koninkryk, maar dit word 
in die hede geopenbaar. So is dit ook met die uitverkiesing. In hierdie 
verband gebruik Noordmans die uitdrukking wat na hom 'n ware segetog 
in die literatuur oor die uitverkiesing gemaak het: "De eeuwigheid Gods is 
geen beletsel voor God om in het heden tegenwoordig te zijn . . . De eeu-
wigheid is juist de pees, die de pijl der verlossing aandrijft naar zijn doelwit. 
Gods eeuwige besluiten worden op het laatste ogenblik genomen" (1979c, 
493). 

Hoewel Noordmans eintlik nooit uitdruklik kritiek lewer op die uitver-
kiesingsleer van Calvyn en die gereformeerde ortodoksie nie, en selfs sover 
moontlik positiewe dinge daaroor sê, is dit duidelik dat daar implisiet by 
hom 'n ingrypende stuk kritiek aanwesig is teen die rasionele wyse waarop 
dit benader is, teen die kousaliteitsdenke wat daarin hanteer is en teen die 
wyse waarop dit in die algemeen in die gereformeerde wêreld gefunksioneer 
het. Deur die innige verband wat hy tussen uitverkiesing en regverdiging lê, 
of ook tussen uitverkiesing en die evangelie self, open hy nuwe perspektie-
we wat 'n groot invloed op die denke oor die verkiesing sou hê. 

2.1.3. Die waarheid en werklikheid van die uitverkiesing 
Wat hierby veral duidelik is, is dat Noordmans ten diepste oortuig is van 
die waarheid en die werklikheid van die uitverkiesing, maar dat hy weier 
om daaroor te dink en te praat in die skolastieke terme wat soveel skewe 
ontwikkeling moontlik gemaak het. Dieselfde moet ons opmerk by 'n teo-
loog uit 'n totaal ander rigting binne die Nederlandse Hervormde Kerk, nl. 
J. G. Woelderink. Ons het reeds hisrbo daarna verwys dat hy onderskei het 
tussen die waarheid en die idee van die uitverkiesing, en dat hy met diepe 
oortuiging van die eerste wou getuig, maar die hantering van die tweede 
bestry soos hy dit vanweë sy herkoms uit die swaar Gereformeerdes in die 
Hervormde Kerk so goed geken het. 

Dit lei in sy geval tot uitgesproke kritiek teen Calvyn en die hele gerefor-
meerde ontwikkeling soos dit ook na vore kom in Dordt en daarna, veral 
ook in die verskille tussen supra- en infralapsarisme wat na sy mening albei 
nog steeds werk met die idee van die uitverkiesing as ewige dekreet agter 
Christus, en nie daartoe deurstoot om te verstaan dat God geen ander wil 
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het nie, as sy wil soos dit in Christus geopenbaar is. Van God mag onder 
geen beding gesê word dat Hy die kwaad gewil of in sy besluit opgeneem 
het nie. Daarom moet die teoloog op geen manier probeer om die ontstaan 
of die werklikheid van kwaad en sonde te verklaar nie. Die drang om 'n 
logiese geheel in die uitverkiesingsleer daar te stel, is daarvoor verantwoor-
delik dat die evangeliese gehalte daarvan verlore gaan. 

Woelderink weier dus om uit te gaan van 'n ewige, onveranderlike de-
kreet waaruit alles afgelei word, en wil veel eerder oor die uitverkiesing en 
verwerping dink as Gods aksie in die geskiedenis. Daarom lê hy 'n innige 
verband tussen uitverkiesing en roeping en kan hy soms selfs sê dat die 
uitverkiesing in die roeping geskied. Op hierdie wyse word uitverkiesing en 
prediking ten nouste op mekaar betrek (Woelderink: 1951). 

Woelderink het onteenseglik invloed van Barth ondergaan, maar hy is 
tog ook krities teenoor Barth wat met sy grootste konsepsie volgens hom 
nie meer reg kan laat geskied aan hierdie werklikheid van uitverkiesing en 
verwerping nie, omdat ook hy te veel vanuit die raad van God dink. Vir 
Woelderink is die uitverkiesing die genade-dimensie van die verbond, sodat 
dit streng gesproke slegs aposteriories ter sprake gebring kan word. Hy 
meen dat dit in die Bybel rondom die uitverkiesing nie om Gods besluite 
gaan nie, maar om Gods dade in die geskiedenis. So verklaar hy ook Rom. 
9-11. Dit bring hom selfs daartoe om te sê dat uitverkiesing en verwerping 
volgens die Bybel ook omkeerbaar is, sodat daar in die Boek van die Lewe 
telkens nuwe name bygeskryf kan word, maar ook ander uitgewis kan 
word (Woelderink: 1951, 53 e.v.). Omdat Woelderink met hierdie soort 
opmerkings nie bedoel om afbreuk te doen aan die belydenis van die soewe-
reiniteit van God of die sekerheid van die geloof nie, ontstaan daar in sy 
denke allerlei spanninge wat nie uitgestryk kan word nie. 

Ook A. A. van Ruler het 'n bydrae tot die denke oor die uitverkiesing 
gelewer. Hoewel ook hy aanvanklik diep onder die invloed van Barth ver-
keer het, het hy homself steeds meer van Barth losgemaak. Wat sy denke 
oór die uitverkiesing betref, moet ons sê dat hy by Noordmans aansluit, 
hoewel hy ook soms op 'n afstand van hom te staan kom. Tiperend van sy 
denke is egter ook die aksent op die werklikheid van die uitverkiesing in 
teenstelling tot die idee van die uitverkiesing soos dit veral in die ultragere-
formeerde teologie na vore kom. Daarom sien hy ook die uitverkiesing 
vernaamlik as iets wat in die geskiedenis voltrek word. Van Ruler is baie 
uitgesproke oor die aard van die uitverkiesing as dubbele predestinasie, 
maar dan tog as werklikheid gedink, in die geskiedenis, nie as dekreet nie. 
Hy verbind die uitverkiesing met die koms van die koninkryk van God wat 
uit die toekoms op ons afkom, en dit versterk die element van die daad-
karakter van die uitverkiesing teenoor die neiging om die uitverkiesing 
vernaamlik vanuit die raad van God te bedink (Van Ruler: 1971a, 104-106; 
1971b, 89 e.v.; 1974, 53 e.v.; 347 e.v.). 

Ook sy denke is nie sonder innerlike spanning nie. So is dit duidelik dat 
hy ondanks sy klem op die historiese karakter van die uitverkiesing, tog nie 
heeltemal die voortydelike karakter daarvan wil prysgee nie. Soms kan 
Van Ruler homself nie heeltemal Iosmaak van alle skolastieke elemente in 
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die denke oor die raad van God nie. Allerlei spekulatiewe brokke duik in sy 
speelse manier van teologiseer op. Die totale tendens van sy denke is egter 
nie onseker nie: hy wil die werklikheid van die verkiesing beklemtoon as die 
werklikheid van Gods genade in Christus Jesus, en daarom alles vermy wat 
daaraan afbreuk kan doen. 

2.1.4. Riglyne 
1. Na 'n uitgebreide oorsig oor die geskiedenis van die uitverkiesingsleer 
sedert Calvyn en tot op hede, verklaar Graafland dat dié geskiedenis ge-
kenmerk word deur 'n aangrypende tragiek. Hierdie tragiek bestaan ener-
syds daarin dat die uitverkiesingsleer wat aanvanklik by Calvyn 'n sub-
paragraaf in sy hoofstuk oor die kerk was, deur die polemiek met sy 
teenstanders uitgegroei het tot die mees uitvoerig behandelde tema van sy 
geloofsleer, by Beza geword het tot die hoofsaak van die Christelike geloof 
en via die botsing met Arminius neerslag gevind het in die DL as 'n om-
vangryke belydenisskrif. Na Dordt gaan die ontwikkeling verder en in re-
aksie teen die Arminianisme ontwikkel dit by Comrie in 'n ewigheidsteolo-
gie wat die toekoms van die gereformeerde ortodoksie bepaal en in die 
vtrkiesingsdenke van die Afskeiding en die Ultragereformeerdes geword 
het tot 'n allesbeheersende problematiek waardeur kerke verskeur is. 

Maar andersyds is die tragiek van die uitverkiesingsleer ook dat dit via 
Arminius, wat begin het met kritiek op die gereformeerd-ortodokse vorm 
van die predestinasieleer, in die verdere ontwikkeling steeds meer aan bete-
kenis verloor het en ten slotte uit die gesigsveld verdwyn het. In die geskie-
denis het dit saamgehang met 'n humanisties georiënteerde religiositeit wat 
die genade van God ingeruil het vir die moraliteit van die mens. Dit loop 
weer daarop uit dat die teologie niks meer met die uitverkiesingsleer kan 
doen nie, en dit dan oplos in ander komponente van die leer, soos bv. 
wanneer Berkhof dit oplos in die leer van die verbond, of Barth en sy 
volgelinge dit laat vervlak tot 'n universalistiese visie op die heil waaruit die 
Skrifmatige betekenis daarvan verdwyn het (Graafland: 1987, 593-596). 

Die boeiende van hierdie tipering van die geskiedenis deur Graafland is 
dat hy daarmee eintlik wil sê dat die uitbou van die uitverkiesingsleer op die 
wyse waarop dit in die gereformeerde tradisie gebeur het, ongewens en selfs 
tragies was, omdat die sáák waarom dit in die uitverkiesingsleer gaan, beter 
hanteer kon gewees het as dit in verband met die leer van die regverdiging 
deur die geloof in Christus ter sprake sou gekom het. Opmerklik is in 
hierdie verband sy verwysing na die kritiek van Kohlbrugge teen die Dordt-
se vaders. Dit kom daarop neer dat hulle hul deur die Remonstrante laat 
vang het in 'n debat oor die verkiesing, terwyl die sáák waarom dit eintlik 
gegaan het, die regverdiging deur die geloof alleen, op die agtergrond ge-
raak het. Dáármee moes die vaders volgens Kohlbrugge die Remonstrante 
op die loop gejaag en baie monde vir die toekoms toegestop het. Maar 
helaas, so het hy geoordeel, het daar vanaf Dordt 'n kruipende subjektive-
ring van die geloof op dreef gekom wat die leer van die Reformasie in sy 
hart aangetas het. Daarmee dui hy op die piëtisme wat in die gereformeerde 
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wêreld ingedring en in verbinding met die uitverkiesingsleer tot 'n sieklike 
bevindelikheid ontwikkel het. 

Die les wat hieruit geleer kan word, kan ons soos volg saamvat: Die 
uitverkiesing moet in die dogmatiek ten nouste met die leer van die regverdi-
ging uit genade alleen verbind word. So het dit by Augustinus vir die eerste 
keer die teologiese besinning in alle ems binnegekom. So het die Reforma-
tore dit na die hele worsteling rondom die Semipelagianisme deur die Mid-
deleeue, in aansluiting by Augustinus in hulle teologie opgeneem. Maar 
wat veel meer is, so hanteer die Nuwe Testament dit self. In die klassieke 
tekste oor die uitverkiesing is dit deurgaans so. 

In Ef. 1:3-14 staan dit in direkte verband met die verlossing uit genade 
alleen (vgl. Ef. 2:1-8), en in Rom. 9-11 is Paulus nog steeds besig met die 
tema van die regverdiging uit genade as hy oor die uitverkiesing begin 
praat. Trouens, hierdie hoofstukke bevestig wat in die voorafgaande oor 
die verlossing as geskenk van God vrye genade verkondig is. Israel het die 
genade-karakter van Gods verkiesing misverstaan asof alle nasate van 
Abraham vanselfsprekend in die heil deel. Daarby het Israel gemeen dat 
hulle deur hulle wetswerke die heil deelagtig kon word. Daarom kon dit nie 
anders nie, of die heil moes aan Israel verbygaan, sodat dit duidelik kon 
word dat genade werklik genáde is. Selfs dan bly God nog die genadige 
God wat 'n oorblyfsel uit genade red. Die hele argument van Paulus in 
hierdie gedeelte is daarop gemik om die innige verband tussen uitverkiesing 
en regverdiging te verduidelik, soos helder blyk uit Rom. 9:30-10:21 (Jon-
ker: 1983,129-163). Die skriftuurlikheid van die uitverkiesingsleer staan en 
val by die handhawing van hierdie elementêre insig. 

2. Die uitverkiesing beteken dat God uit vrye welbehae en uit louter 
genade uit die ganse menslike geslag in Christus vir Horn 'n gemeente tot 
die ewige lewe vergader, beskerm en onderhou (HK vr. 54). Deur sy Woord 
en Gees roep Hy hulle uit die sondedood wakker en skenk aan hulle die 
gawe van die geloof, die vryheid om op sy roepstem te antwoord en op sy 
beloftes te vertrou. Die hele stryd rondom die Pelagianisme, die Semipela-
gianisme en die sinergisme het daarop uitgeloop dat die Reformasie in die 
lig van die Skrif die regverdiging deur die geloof alleen of (wat dieselfde is) 
deur die genade alleen, bely het. Daarby staan en val die kerk. Agter die 
belydenis van die totale bedorwenheid van die menslike natuur en die vol-
kome onmag van die mens in alles wat op die verlossing betrekking het, 
kan ons nooit weer teruggaan nie. 

Wat Augustinus teenoor Pelagius, Luther teenoor Erasmus, Calvyn 
teenoor Pighius, Dordt teenoor die Remonstrante in hierdie verband gesê 
het, moet sonder enige reserwe onderskryf word. Die gevalle mens is 'n 
slaaf van die sonde. Niemand kan na Christus kom, as die Vader hom nie 
trek nie (Joh. 6:44). Agter die geloof waarmee die regverdiging in Christus 
ontvang word, lê die opwekking uit die dood (Ef. 2:3-5). Daarom is dit 
Bybels korrek om insake die verlossing te bely dat dit daarin gaan om die 
alleenwerksaamheid van God. Hier is alles net genade, die genade van die 
regverdiging van die goddelose as deklaratoriese akte van God, waarin die 
vreemde geregtigheid van Christus hierdie mens toegereken en geskenk 
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word, sodat hy kan opstaan in 'n nuwe lewe as kind van God (Jonker: 1981, 
58-68). Ailes wat Paulus oor die regverdiging sonder die werke sê, bevestig 
dat die verlossing 'n onverdiende geskenk van Gods genade is waarop 
niemand aanspraak het nie, maar wat alleen as gawe met dankbaarheid 
ontvangkan word, sodat wie roem, indie Heremoet roem (Rom. 3:21-31). 

Die uitverkiesingsleer is bedoel om die genade-karakter van die verlos-
sing uit genade alleen te onderstreep. Daarom is dit ook wys om dit direk in 
verband met die leer van die regverdiging ter sprake te bring. Ons moet die 
motief begryp van diegene wat in die gereformeerde tradisie daarvoor ge-
pleit het dat die uitverkiesing aposteriories ter sprake gebring, en op 'n 
pastorale wyse hanteer moet word. Dit het direk saamgehang met die be-
geerte om die Bybelse verband tussen uitverkiesing en regverdiging uit ge-
nade alleen vas te hou. Op hierdie punt was daar aansluiting tussen hulle en 
die Lutherane vir wie dit altyd van groot belang was. Kohlbrugge was in 
hierdie verband 'n gawe aan die gereformeerde teologie, omdat hy wel uit 
oortuiging gereformeerd geword het, onder andere vanweë die belydenis 
van die uitverkiesing, maar wesenlik tog getrou gebly het aan die Lutherse 
patos om uitverkiesing en regverdiging op mekaar te betrek. Dit sien ons 
ook weer by Noordmans gebeur. 

Die leer van die uitverkiesing is ook soms die sout van die leer van die 
regverdiging uit genade genoem. Dit voeg inderdaad 'n belangrike element 
aan die leer van die regverdiging uit genade alleen toe wat daaraan eers 
voile reliëf gee. Dit beklemtoon dat God in die regverdiging sy genade 
bewys aan wie Hy wil as 'n vrye geskenk van sy liefde, sonder dat daar 
enigiets in die sondaar is wat Horn daartoe kon beweeg het om sy genade 
aan hom te skenk. Sterker as dit kan die absolute grondeloosheid van Gods 
genade nie beklemtoon word nie. Die genade wat aan die sondaar bewys 
word, is werklik vry, is werklik net gegrond in Gods vrye welbehae. Daar is 
geen grond in die mens self waarom hý gered word, en ander nie. Die 
regverdiging deur genade alleen dwing ons om deur te stoot na die werklikheid 
van die uitverkiesing wat daarin sigbaar word as die werklikheid van Gods 
vrymagtige keuse van genade. 

3. Die geskiedenis leer dat die drang om die geheimenis van die uitverkie-
sing rasioneel insigtelik te maak, verantwoordelik was vir baie van die 
probleme wat daarmee ondervind is. Dit gaan daarby nie net om die verset 
wat die boodskap van die vrye genade van God altyd weer by ons oproep, 
omdat die sondaar weier om van genade te lewe, en dus sy verlossing deur 
sy religiositeit probeer verdien nie. Dit gaan ook om probleme wat opge-
wek word deur die wyse waarop die uitverkiesingsleer voorgedra word, wat 
dit vir die gelowige moeilik maak om daarin nog die ongekwalifiseerde 
boodskap van die goedheid en genade van God te kan hoor. Dit kan baie 
maklik gebeur wanneer die uitverkiesing ingebou word in 'n rasionele en 
skolastieke struktuur wat aanleiding gee tot 'n deterministiese misverstaan 
daarvan, met al die skadelike gevolge wat dit vir die funksionering van die 
belydenis van die uitverkiesing in die lofsange van die gemeente, maar ook 
in prediking en pastoraat het. 

Ons moet daarom 'n positiewe waardering hê vir die wyse waarop daar 
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deur die teoloë wat ons hierbo genoem het, 'n poging aangewend is om weg 
te kom van die rasionele bowebou van die uitverkiesingsleer soos dit in die 
geskiedenis ontwikkel het. Dit geld veral die invloed van die skolastiek met 
sy kousale denksisteem, sy verbinding van die uitverkiesing met die leer van 
die voorsienigheid en sy konsentrasie op die ewige besluite in die raad van 
God, wat feitlik deurgaans deterministiese misverstande opgeroep het. Uit 
die belydenis van die alleenwerksaamheid van die genadige God in die 
redding van die sondaar word dan die logiese insig in die gedetermineerd-
heid van die mens se lot gemaak, waarby daar vir die menslike verantwoor-
delikheid en keuse geen plek meer oorbly nie. Die uitverkiesing word op 'n 
abstrakte wyse misverstaan as 'n lot waarvolgens die mens se sonde en 
veroordeling ewe goed as sy geloof en verlossing van ewigheid af as 'n stand 
van sake vaslê. 

Dit is in die aangesig van hierdie karikatuur van die uitverkiesing dat 
waarde geheg moet word aan die voorstel van diegene wat by die behande-
ling van die leer van die uitverkiesing liewer wil uitgaan van die waarheid 
(Woelderink) of die werklikheid (Van Ruler) daarvan. Dit wil die uitver-
kiesing nie as 'n abstrakte idee benader nie, maar as daad van die verkiesen-
de God wat sy genadige voorneme in die geskiedenis van sy omgang met sy 
volk verwerklik. Die uitverkiesing word dan nie gesien as bedreiging van 
die voile menslike lewe nie, maar as werklikheid wat midde-in die voile 
menslike lewe gerealiseer word. Die ewige agtergrond van die verkiesing in 
die raad van God word daarmee nie geloën nie - ons kom weer daarop 
terug - maar die ewige agtergrond van die verkiesing word vanuit die dade 
van God in die heilsgeskiedenis verstaan. Ons denke oor die raad van God 
word dan by voorbaat bepaal deur die openbaring. Dit verminder die ge-
vaar dat op 'n spekulatiewe wyse oor die raad van God gedink word vanuit 
wysgerige idees oor Gods soewereiniteit of sy almag, sonder dat die Skrif 
self vir ons die inhoud van die raad van God ingevul het met die boodskap 
van die evangelie. 

4. Oor die werklikheid van die uitverkiesing lê die Bybel veelvuldiglik en 
duidelik getuienis af. Eintlik is die hele boodskap van die Bybel niks anders 
nie, as 'n boodskap van verkiesing. Van die eerste verhale van die Bybel af 
hoor ons hoe God onderskeid tussen die mense maak en sommige uitkies 
met 'n besondere roeping. Noag alleen word uitgekies om die sondvloed 
met sy gesin te oorleef. Abraham alleen word uitgekies sodat deur hom en 
sy nageslag al die geslagte van die aarde geseën kan word. Binne die nage-
slag van Abraham word weer onderskeid gemaak tussen Isak en Ismael, 
Jakob en Esau. Die volk Israel alleen is die uitverkore volk van God wat die 
Naam van God op die aarde moet dra. Die geslag van Dawid alleen word 
uitgekies as geslag waaruit die Kneg van die Here gebore word om vrede na 
die volkere te bring. In die volheid van die tyd is daar maar een Johannes 
die Doper wat die voorloper van Christus is, een Maria wat die moeder van 
Jesus is, ja, net een Jesus wat tot Middelaar tussen God en die mense gestel 
is, een Paulus as apostel van die heidene, een gemeente wat uitgekies is om 
die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees, ens. 

In al hierdie gevalle is daar sprake van 'n uitverkiesing tot 'n bepaalde 
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diens wat in die Naam van God en met die oog op sy koninkryk gelewer 
moet word. Uitverkiesing is altyd uitverkiesing tot diens (Vriezen: 1974). 
Maar dit gaan nie daarin op nie (Wentsel: 1982, 168). God maak ook 
onderskeid tussen diegene wat tot die ewige verlossing uitverkies is en an-
dere met wie dit nie die geval is nie. Hoewel uitverkiesing tot diens en 
uitverkiesing tot die heil onderling verbonde is, laat die Bybel ons sien dat 
hulle nie altyd saamval nie. Sommige wat 'n rol gespeel het in die amptelike 
diens waartoe hulle verkies was, deel uiteindelik nie in die verlossing en die 
kindskap van God nie. Van die volk Israel word slegs die oorblyfsel behou. 
Selfs onder die twaalf uitverkore apostels is daar 'n seun van die verderf. 
Agter die verlossing tot die ewige heil sit die daad van Gods besondere 
verkiesing van diegene wat tot die ewige lewe bestem is (Hand. 13:48). Dit 
is God self wat onderskeid tussen die mense maak en deur sy Gees die harte 
open van diegene wat Hy vooruit geken, en daarom ook geroep, geregver-
dig en verheerlik het (Hand. 16:14; Rom. 8:29-30). 

In dit alles is die verkiesing deurgaans 'n openbaring van die onverdiende 
en verrassende guns van God in sy omgang met skuldige en sondige mense, 
en nie maar die meganiese afloop van 'n voortydelike plan wat buite die 
mens en sy geskiedenis om neergelê is nie. Noordmans het gelyk as hy sê 
dat die Evangelies op die waarheid van Gods uitverkiesing staan en tril, 
want hier blyk telkens die verrassende van Gods verkiesende genade, dat 
die brawes en die vromes, die godsdienstige leidsliede en die fariseërs verby-
gegaan word, terwyl Jesus die tollenaars en die sondaars, die goddeloses en 
die slegte vroue raaksien en hulle sonde vergewe. Die gelykenisse spel dit 
telkens uit dat die uitverkiesing beteken dat die Geneesheer die siekes in sy 
sorg opneem, terwyl Hy aan die gesondes verbygaan (Matt. 9:12-13). Die 
geheim van die verlossing word volgens Matt. 11:25 deur die Vader self vir 
slim en geleerde mense verberg, maar aan eenvoudiges geopenbaar. Paulus 
sê dat God juis die wat in die wêreld sonder aansien en betekenis is, ja, wat 
niks is nie, uitgekies het om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen mens 
iets het om voor God op te roem nie (1 Kor 1:28-29). 

Tereg het Berkouwer in hierdie verband gepraat van die styl van die 
uitverkiesing wat in die Skrif sigbaar word. Gods uitverkiesing gaan op 
sodanige wyse te werk, dat dit sigbaar word dat 'n mens nie gered word 
deur sy eie werke of waardigheid nie, maar enkel uit genade (Berkouwer: 
1955, 72 e.v.). Daarom is dit die sondaars, die ellendiges, die geringes, die 
verlorenes wat uitverkies en gered word. Juis so word die onverdiende 
genade van God verheerlik, maar blyk die uitverkiesing ook op die lewe te 
klop, waarin dit die siekes is wat die geneesheer nodig het, nie die wat dink 
dat hulle gesond is nie. Die vrymagtige genade van God, die soewereine 
vryheid van sy uitverkiesing blyk daarin juis die teendeel van willekeur te 
wees, omdat dit Gods vriendelikheid, sy mildheid, sy barmhartigheid in die 
situasie van die menslike ellende bewys. Die werklikheid van die uitverkie-
sing is dat God die goddeloses regverdig, sodat die ontvangs van die genade 
nie afhang van wat die mens is of doen nie, maar van God wat barmhartig 
is (Rom. 9:13, 18). Dit is die inhoud van Gods eudokia of welbehae (Luk. 
12:32; Fil. 2:13; Ef. 1:5). 
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Daarom kon Bavinck skryf dat die uitverkiesing 'n troosvolle boodskap 
is, omdat dit daaruit duidelik is dat dit in die redding nie volgens reg en 
verdienste gaan nie, maar volgens genade, sodat daar ook vir die ellendig-
ste nog hoop is (Geref. Dogm. II, 365). Die leer van die uitverkiesing is nie 
bedoel as 'n bedreiging wat vrees inboesem nie, maar as 'n boodskap van 
heil wat in die lofsange van die gemeente besing moet word, en aan alle 
sondaars die vrymoedigheid gee om hulle op die genade van God te werp in 
die geloof dat elkeen wat die Naam van die Here aanroep, gered sal word 
(Rom. 10:13). 

5. Die terme wat in die Skrif vir die uitverkiesing gebruik word, is daarop 
bereken om juis hierdie genade-karakter daarvan te beklemtoon. So moet 
ook die betekenis van die voorvoegselpro- geinterpreteer word wat dikwels 
in die woorde voorkom wat op die uitverkiesing slaan. Dit wys op die 
vryheid en die genade-karakter van Gods keuse wat nie volg op wat die 
mens gedoen het nie, maar juis voorafgaan aan alle menslike dade of geloof 
(vgl. die terme pro-oridzein, prothesis, proginooskein, proetoimudzein en die 
bekende uitdrukkings soos "voor die skepping van die wêreld", ens). Te 
dikwels is hierdie soort terme deterministies opgeneem, asof dit daarin sou 
gaan om die voortydelike bestemming van God wat kousaal die lot van 
mense in die geskiedenis bepaal. Dit het daartoe aanleiding gegee dat die 
uitverkiesing as bedreigend ervaar is, in plaas daarvan dat dit as Gods 
genadige ontferming oor die sondaar gesien is. 

Die verkiesing mag egter nie deterministies misverstaan word nie, om-
dat dit daarin gaan om die voorbestemming van God wat van 'n unieke 
aard is. Die cawsa-begrip wat in die skolastiek gebruik is, is in hierdie 
opsig misleidend. Dit het assosiasies van 'n meganiese oorsaaklikheid 
tussen Gods beskikking en die menslike beslissings opgewek. In werklik-
heid gaan dit egter nie meganies in die verhouding tussen God en mens 
toe nie. Die verset van Gunning teen die "dual isme" tussen God en mens, 
en die afwysing van die polêre denke deur Berkouwer, Weber en andere, 
moet in hierdie lig waardeer word. Die bedoeling daarvan is om weg te 
kom van 'n soort denke waarin in terme van konkurrensie tussen God en 
mens gedink word. Die polêre denkmodel is aanwesig in die sinergisme 
wat op een of ander manier vir die mens 'n aandeel in die verkryging van 
die heil wil uitspaar, sodat die heil nie aan Gods genade alleen toegeskryf 
kan word nie. Dit is egter ook aanwesig in die deterministiese denke wat 
die voile heil aan Gods genade toeskryf, maar nie meer kan verstaan dat 
die genade van God juis die voile aktiwiteit van die mens oproep en so die 
mens met sy geloof en bekering ten voile by die ontvangs van die heil 
betrek nie. 

God beskik op sodanige wyse oor die mens, dat die mens se menslikheid, 
vryheid en verantwoordelikheid nie opgehef word nie. God tas in sy be-
stemming van en beskikking oor die mens nie sy persoon-wees aan nie, 
oorweldig hom nie en dwing hom nie, maar trek hom onweerstaanbaar 
deur sy liefde (Joh. 6:37) en werk in hom die vryheid om sy eie redding met 
vrees en bewing uit te werk (Fil. 2:12-13). Bavinck sê teregdat d a a r b y alle 
skyn van ooreenkoms tussen determinisme en die leer van die uitverkiesing 
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'n prinsipiële verskil is, omdat dit in Gods beskikking in die predestinasie 
nie om die determinering van 'n onbewuste noodlot of 'n blinde natuur 
gaan nie, maar om die soewereine en vrymagtige, maar daarom ook wyse 
en heilige wil van die lewende God (Geref. Dogm. II, 330-331; 351). 

Daardie uitverkiesende wil word gerealiseer deur die werk van die Gees 
en langs die weg van die middele: die verkondigde Woord en die Sakramen-
te waarop die mens in die geloof antwoord. Omgekeerd geskied die verwer-
ping in die weg van die verset teen die Woord en genade van God. Die groot 
verdedigers van die leer van die uitverkiesing soos Augustinus, Luther en 
Calvyn het, ondanks die gebrekkigheid van hulle woorde, die saak waarom 
dit hier gaan, intuïtief in 'n diep-religieuse verhouding voor die aangesig 
van God verstaan. Wanneer 'n mens in die geloof voor die aangesig van 
God staan, weet hy dat God oor alle dinge beskik en dat hy met elke vesel 
van sy bestaan van God afhanklik is, en tog weet hy terselfdertyd dat hy 
geen marionet is nie en dat hy God in geen enkele opsig verantwoordelik 
kan hou vir sy eie sonde en ongehoorsaamheid nie. In die verwerping is die 
mens nie die slagofTer van 'n duistere besluit van God nie, maar ontvang hy 
die regverdige vergelding van wat hy gekies en gesoek het. In die eksisten-
siële situasie van die mens voor die aangesig van God kan die twee dinge 
albei vasgehou word: dat die heil volkome uit God is, maar dat die mens 
tog volkome daarby betrokke is, sodat alle lof vir die genade aan God 
gegee moet word, terwyl die skuld vir die mens se ongeloof en verlorenheid 
ten voile op sy eie skouers rus. 

Terwyl God in genade na alle mense kom met sy belofte van heil en die 
uitnodiging dat hulle enkel uit genade moet lewe, blyk die werklikheid van 
die uitverkiesing daaruit dat net sommige deur Gods genade vermurwe 
word om uit die genade te lewe, terwyl andere hulle aan die genade erger en 
deur die genade verhard word in hulle verselfstandiging teenoor en afkeer 
van die genade, omdat hulle die weg van die werke verkies (Rom. 9-11). Die 
vreugde oor die uitverkiesing ontspring aan die dankbaarheid daaroor dat 
God ons nie aan onsself oorgelaat het om op ons heillose weg van afkeer 
van die genade te bly nie, maar ons deur sy liefde oorwin het en ons hart 
vermurwe het tot wederliefde en dankbaarheid. Daarteenoor weet die 
mens wat hom teen die genade verset, dat dit nie God se skuld is dat hy dit 
doen nie, maar sy eie keuse. 

6. Baie van die probleme rondom die uitverkiesingsleer is veroorsaak 
deurdat die dogmatiek geneig is om 'n rasionele en abstrakte sisteem van 
die verhouding tussen God en mens, en dus ook van die predestinasie te 
ontwerp, wat nie meer die uitsig op die geloofsverstaan van die uitverkie-
sing oophou nie. Dit is teen hierdie soort denke wat Schlink gewaarsku het 
toe hy aandag gevra het vir die struktuur van dogmatiese uitsprake 
(Schlink: 1961,25e.v.). Hy wys daarop dat dit relatief makl iker isom indie 
gebed en die prediking op 'n goeie manier met die Woord van God om te 
gaan as in die dogmatiek. Anders as wanneer ons in die gebed, die lofpry-
sing of die prediking die groot dade van God verkondig, praat die dogma-
tiek graag teoreties en saaklik oor God. Dinge wat in die persoonlike ver-
houding met God geen probleem is nie, word dan geobjektiveer en as 
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teoretiese probleem aan die orde gestel. Hierdie soort objektiverende denke 
lei weg van die uitverkiesing as werklikheid na die uitverkiesing as idee. 

Bekend is die woord van Bavinck dat dit die eenparige getuienis van alle 
Christelike religieuse ervaring is dat die saligheid sowel in objektiewe as 
subjektiewe sin enkel en alleen Gods werk is. Dan voeg hy daaraan toe: "In 
de leer moge iemand pelagiaans wezen, in de praktijk van het Christelijk 
leven, in het gebed bovenal, is ieder Christen Augustiniaans. Dan sluit hij 
alle roem uit en geeft God alleen de eer. Augustinus zei daarom terecht, dat 
het geloof der oude kerk aan Gods genade zich niet zozeer in de opuscula 
als in de gebeden had uitgesproken" (Geref. Dogm. II, 339). 

En inderdaad, in die lofsang en die gebed kan daar oor die werklikheid 
van die uitverkiesing baie saakliker gepraat word as in die rasionele uiteen-
settings van 'n skolastieke dogmatiek wat die uitverkiesing losmaak van die 
persoonlike onderhandeling van God met elke mens en dit in algemene 
uitsprake formuleer. Dit is in belang van die verkondiging en die pastoraat, 
maar ook van die geestelike lewe van die gemeente, dat die uitverkiesing op 
die vlak van die persoonlike verhouding van God tot sy gemeente ter spra-
ke gebring moet word en nie in 'n abstrakte dekreteleer nie. Wat die Skrif 
oor die ewige karakter van die uitverkiesing leer, is nie bedoel om die beslis-
sende en geldige karakter van wat in die tyd gebeur, op te hef nie, maar om 
die vastheid en onwrikbaarheid van die trou van God en sy beloftes te 
bevestig. 

7. Ook wat dié Skrif oor die ewige raad van God leer, is tot ons troos 
bedoel en nie as 'n bedreiging nie. Dit is belangrik om daaraan vas te hou 
dat dit eksegeties vasstaan dat die raad van God sy heilsplan tot redding 
van die wêreld is, 'n heilsplan wat in Christus geopenbaar is en deur God 
self aktief en handelend uitgevoer word (Ridderbos: 1966, 385 e.v.; 
Schrenk: T W N T I, 631, e.v.). 

Bavinck wys daarop dat die raad van God nie losgemaak kan word van 
die lewende, handelende en besluitende God self nie {Geref. Dogm. II, 334). 
Die uitverkiesing as inhoud van die raad van God moet dus nie op die plat 
vlak van ons temporele denke voorgestel word as iets wat "lank gelede" 
plaasgevind het nie. Gods ewigheid lê nie net voor die tyd nie, maar omvat 
ook die tyd en moet daarom as Gods aktuele en werksame teenwoordig-
heid in die geskiedenis van sy omgang met sy volk gedink word, al is dit 
voor-tydelik, bo-tydelik en na-tydelik (Kónig: 1975, 163 e.v.). Gods ewig-
heid beteken dat Hy die Here van die tyd is. Christus is die Here óók van die 
geskiedenis. Deur die Heilige Gees is die ewigheid midde-in die tyd aanwe-
sig oral waar Christus verkondig word. 

Daarom moet ons positief staan teenoor die poging in die nuwe diskus-
sies om duidelik te maak dat ewigheid en tyd nie teenoor mekaar staan of in 
mekaar se verlengde lê nie. Veral die uiteensettings van Schilder, Weber, 
e.a. is wat dit betref, besonder waardevol (Strauss: 1982, 42 e.v., 143, e.v.: 
Weber: 1962, 506 e.v.). Die ewige besluite van God is nie net voor-tydelike 
besluite nie, maar ten hoogste aklueel, omdat ons met die lewende God self 
te make het, en met die werklikheid van sy verkiesing. Die besluite van God 
is ewig, omdat dit die besluite is van die ewige God. Daarom is dit ook 
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sinvol om uitverkiesing en prediking op mekaar te betrek en met Calvyn die 
roeping deur die Woord te beklemtoon as die wyse waarop die uitverkie-
sing "bekragtig" word (Inst. Ill, 24). 'n Mens kan selfs in 'n sekere sin sê 
dat die uitverkiesing in die prediking voltrek word en geskied. Daarmee 
kom ook ruimte vir die trinitariese verstaan van die uitverkiesing as hande-
ling van die Vader wat in die Seun en deur die Gees geskied. En dit word 
ook duidelik waarom 'n mens, soos Calvyn gedoen het, ondanks die bely-
denis van die uitverkiesing tog vir die heil van alle mense kan bid (Inst. Ill, 
20, 38) en in die prediking alle mense mag oproep om tot Christus te kom, 
sonder om daarin gerem te word deur die idee van die uitverkiesing as 'n 
skaduwee of belemmering wat by voorbaat die worsteling om die heil van 
die mense deurkruis. 
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2.2. DIE UITVERKIESING AS HOOF-
S O M VAN DIE EVANGELIE 

2.2.1. Denke vanuit Christus 
I. Op hierdie punt van ons bespreking is dit noodsaaklik dat ons uitvoeri-
ger aan die denke van Karl Barth aandag moet gee. Dit sou moontlik 
gewees het om sommige van sy gedagtes ook onder die vorige paragraaf ter 
sprake te bring, omdat daar, hoewel daar by hom geen sprake kan wees van 
beïnvloeding deur die etiese teologie nie, in meer as een opsig 'n merkwaar-
dige konvergensie tussen hom en die gedagtes van die etiese teologie be-
staan. Hy gaan egter 'n eie weg en deur die groot invloed wat sy teologie 
verkry het, kan gesê word dat sy aanpak van die uitverkiesingsleer die 
grootste enkele faktor was wat bygedra het tot die veranderde denkklimaat 
rondom die uitverkiesing wat in die 20ste eeu ontstaan het. Daarom is dit 
noodsaaklik om sy gedagtes stuksgewyse uitvoeriger aan die orde te stel. 
Die herhaling wat daardeur ontstaan, moet ongelukkig maar op die koop 
toe geneem word. 

2. Die mees wesenlike van Barth se aanpak van die uitverkiesingsleer is 
dat hy dit heeltemal vanuit die openbaring van God in Christus wil ver-
staan. Dit bring ht)m in direkte opposisie teen die ortodoksie wat die leer 
van die uitverkiesing ontwikkel uit 'n algemene leer van die raad van God, 
dit as onderdeel van die leer van die voorsienigheid hanteer, die soewereini-
teit van God daarby vooropstel en uitgaan van 'n besluit waarvolgens 'n 
geslote aantal persone van ewigheid af verkies en verwerp is. Barth meen 
dat die grondfout van die ortodoksie is dat dit eintlik 'n vorm van natuurli-
ke teologie bedryf, dat dit werk met 'n besluit van God "an sich", buite 
Christus om, en dat dit daarom 'n decretum absolutum aan ons voorhou in 
plaas van die evangelic van Gods genade waarvan die uitverkiesingsleer net 
die toespitsing is. Barth gaan daarvan uit dat Jesus Christus nie alleen die 
enigste kengrond van die uitverkiesing is nie, maar ook die synsgrond daar-
van, omdat die uitverkiesing van Christus self die mees oorspronklike daad 
van God is wat aan al sy ander dade voorafgaan en dit fundeer. In Christus 
het God homself tot die mens gekeer en Homself aan die mens verbind. Dit 
en niks anders nie, is die ewige Gnadenwahl van God, sy genadige keuse vir 
die mens (Barth: 1946, 1-563). 

3. In één opsig staan Barth en die ortodoksie naas mekaar. Die ortodok-
sie het die uitverkiesingsleer tot die sentrale leer in die dogmatiek gemaak, 
en daarin van Calvyn afgewyk. Barth doen dieselfde. Die uitverkiesing is 
die uitgangspunt van sy hele teologiese sisteem, die archimediese punt van 
waaruit hy dink. Daarom behandel hy dit ook in die Godsleer, net soos die 
ortodoksie. Die groot verskil met die ortodoksie is egter dat sy Godsleer 
self bepaal word deur die evangelie van Christus. Barth behandel in sy 
prolegomena reeds die Triniteitsleer, sodat die God van die uitverkiesing 
niemand anders is nie, as die God van die evangelie. Daarom meen Barth 
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dat hy reg laat geskied aan die intensie van Calvyn wat die uitverkiesing in 
die Pneumatologie behandel het. In die uitverkiesing gaan dit nie om die 
dekrete van 'n verborge God buite Jesus Christus om nie, maar om die 
evangelie self. "Die leer van die genadige verkiesing van God is die somto-
taal van die evangelie, omdat dit die beste is wat ooit gesê en gehoor kan 
word: dat God die mens verkies en daarom ook vir hom die Een is wat in 
vryheid liefhet . . . Dit is die samevatting van die vreugdeboodskap wat 
Jesus Christus heet" (KD 11/2, 2,9). 

4. Daarom is die uitverkiesing vir Barth sonder enige beperking 'n posi-
tiewe saak, 'n genadige keuse, 'n ongekwalifiseerde "Ja" en nie 'n "Nee" 
nie, 'n lig waarin daar geen duisternis is nie. Hy wil die skaduwee uitban 
wat in die tradisionele leer altyd direk aan die verwerping verbind is. Na-
tuurlik is Gods genade vrye genade, maar dit beperk nie die genade-karak-
ter van die genade of die rykdom daarvan nie. Wanneer in verband met die 
uitverkiesing gepraat word oor die vryheid en soewereiniteit van God, gaan 
dit nie om die vryheid en soewereiniteit van 'n willekeurige God nie, maar 
van dié God wat gekies het om die God van die mense te wees. Die barm-
hartigheid en geregtigheid van God moet nie teenoor mekaar gestel word 
soos in die tradisionele denke nie, want wesenlik is dit in God dieselfde. 
Wei bring die lig van'die uitverkiesing die skadukant van die verwerping 
mee, maar in sigself is die uitverkiesing lig. God verkies en verwerp nie op 
dieselfde wyse nie. Die verwerping is altyd ondergeskik en dienstig aan die 
verkiesing en word totaal daardeur oorheers. Selfs in die verwerping gaan 
dit om 'n daad van die genadige God (KD 11/2, 11 e.v.; 51 e.v.). 

5. Die hart van die tradisionele uitverkiesingsleer was die leer van die 
raad van God en daarin van die besluite van uitverkiesing en verwerping, 
die dubbele predestinasie. Dit geld ook van Barth se uitverkiesingsleer. 
Omdat hy egter heeltemal vanuit die genadige keuse vir die mens in Chris-
tus dink, is die raad van God vir hom niks anders nie as wat in die tradisio-
nele dogmatiek bekend gestaan het as die pactum salutis (KD, II/2, 101 
e.v.). Hoewel Barth dié benaming en die uitwerking van hierdie gedagte in 
die ortodoksie as 'n stuk mitologiese denke bestempel, handhaaf hy tog die 
sáák waarom dit daarin gaan: die ewige besluit van die drie-enige God om 
die mens in Christus genadig te wees en om daarom vir die mens die lewe te 
kies, maar vir Homself die dood. Uit hierdie fundamentele besluit vloei 
alles verder voort: die skepping, die versoening en die verlossing. In die 
triomf van Gods genade oor alles wat daarteen mag ingaan, kom God tot 
sy eer. 

6. Barth kies dan ook onbeskaamd vir 'n supralapsariese standpunt teen-
oor 'n infralapsariese een, maar hy wil 'n gesuiwerde supralapsarisme hê 
waarby Christus van die begin af sentraal aanwesig is. Gods heilswerk in 
Christus is geen noodmaatreël met die oog op die sonde nie. Gods wil 
omvat by voorbaat alles, ook die sonde. Die verbond van God gaan vooraf 
aan die skepping as die innerlike grond daarvan. Ook die sonde is opge-
neem in die raad van God, maar dan nie as iets wat deur God gewil is nie, 
maar as dit wat God nie wil nie. God wil dat die mens die sonde moet leer 
ken, maar dan daarvan verlos moet word om dit saam met God te verwerp. 
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God wil nie die sonde nie, maar Hy wil dat die mens as sondaar voorwerp 
van sy liefde en genade sal wees. In hierdie wil van God is dan die skepping, 
die hele sondegeskiedenis van die mens, die kruis en die triomf van Christus 
opgeneem (KD 11/2, 136 e.v.). 

7. Christus is daarom sentraal in alles wat oor die uitverkiesing gesê kan 
word. Barth verwerp die idee wat by die supralapsarisme voorgekom het, 
dat Gods besluit van verkiesing en verwerping aan die verkiesing van 
Christus as Middelaar voorafgegaan het, sodat Christus net vir die uitver-
korenes die saligheid moet kom bewerk. Nee, in die mees konkrete sin is die 
uitverkiesing vir Barth niks anders nie as die keuse van God vir Christus en 
in Horn vir alle mense. Daaraan gee Barth uitdrukking deur Christus die 
subjek sowel as die objek van die verkiesing te noem (KD II/2, par. 33). 
Christus is nie slegs die uitvoerder van die uitverkiesingsbesluit nie, maar 
Hy is self ook die fondament en grond van ons uitverkiesing. Hy self is 
aktief in die uitverkiesing betrokke as die subjek daarvan, en dan nie maar 
net as die Logos voor die vleeswording nie, maar as Jesus van Nasaret. Die 
God wat verkies, is God in Jesus Christus. In sy eenheid met die Vader kies 
Jesus die syne uit. Daarvoor beroep Barth hom veral op die Evangelie van 
Johannes. Jesus is Gods-wil-in-aksie. Hy is as die verkore mens terself-
dertyd die verkiesende God wat in sy eie mensheid alle ander mense uitver-
kies (KD II/2, 125). 

ê 
2.2.2. Die geldigheid van die Christologiese aanpak 

Barth se verkiesingsleer het tot 'n intensiewe en kritiese diskussie aanlei-
ding gegee. Daar is haas geen aspek daarvan wat nie van een of ander kant, 
of ook van meer as een kant, op teenspraak gestuit het nie. Oor die alge-
meen het die geldigheid van Barth se Christologiese aanpak egter instem-
ming gevind. Dit beteken nie dat die wyse waarop Barth dit uitgewerk het, 
oral aanvaarbaar gevind is nie, maar die feit dat die uitverkiesing vanuit 
Christus benader moet word, het 'n groot weerklank in die dogmatiese 
denke gevind. 

So het Brunner, wat een van die skerpste kritici van Barth se uitverkie-
singsleer geword het, verklaar dat daar tussen hom en Barth geen verskil is 
oor die Christologiese benadering van die uitverkiesing nie (Brunner: 1946, 
375; 323-346). Sy groot beswaar teen Barth se uitverkiesingsleer is die wyse 
waarop Barth dit uitwerk, wat vir sy besef nie anders kan as om op die 
alversoeningsleer af te stuur nie. 

Hierdie waardering vir Barth se Christologiese aanpak word deur 'n 
groot aantal teoloë oor die teologiese spektrum gedeel. 'n Mens dink hier 
nie net aan uitgesproke Barthiaanse teoloë soos Miskotte, Van Niftrik, 
Walter Kreck, Hasselaar, H. J. Krause en andere nie, maar ook aan teoloë 
wat verder van Barth af staan en in baie opsigte ook krities teenoor die 
uitwerking van sy verkiesingsleer is, soos Heinrich Vogel, Otto Weber, 
Eduard Buess, Wolfhart Pannenberg, Klaus Schwarzwáller en andere. Lu-
therse teoloë wys graag daarop dat die Christologiese verstaan van die 
uitverkiesing reeds by Luther aanwesig is. Net so wys gereformeerde teoloë 
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weer daarop dat ook Calvyn in onderskeiding van die skolastieke denke die 
uitverkiesing nie van Christus wou losmaak nie. Teen hierdie agtergrond is 
dit begryplik dat Barth se nuwe impuls om vanuit Christus oor die uitver-
kiesing te dink, as sodanig wye waardering gevind het. 

By die Rooms-Katolieke teologie het Barth ook 'n gunstige reaksie uit-
gelok. Die Katolieke teologie is deur die eeue in 'n bepaalde soort vraag-
stelling rondom die uitverkiesing vasgevang, waarby veral die verskille in 
die skoolmenings die gesprek bepaal het (Lóhrer: 1973,783 e.v.). Tog meen 
verskillende Katolieke teoloë dat daar in Barth se Christologiese aanpak 'n 
betekenisvolle perspektief vir 'n nuwe visie op die probleme rondom die 
uitverkiesing gegee is. Kraus meen selfs dat daarmee nuwe moontlikhede 
ontstaan vir 'n konsensus oor die uitverkiesing oor konfessionele grense 
heen (Kraus: 1982). 

Ook hier beteken dit nie dat Barth se opvattings sonder meer aanvaar 
word nie, maar Lóhrer verklaar dat die teologie nie meer kan terugkeer 
agter die Christologiese begronding van die uitverkiesing nie. Ook die indi-
vidualistiese versmalling van die uitverkiesing soos dit sedert Augustinus 
aan die uitleg van Rom. 9-11 verbind is, kan nie meer volgehou word nie. 
As die uitverkiesingsleer reg verstaan word, is dit inderdaad in sy kern 
evangelie, blye boodskap, omdat dit die leer van Gods genadige verkiesing 
in Christus Jesus is (Lóhrer: 1973,800). Ook Weinel (1981) en Kraus (1977) 
gaan met oortuiging in hierdie rigting. Ook hulle beklemtoon dat die eint-
like objek van die verkiesing nie individuele persone is nie, maar Jesus 
Christus: Hy is die grond van die heil. Die kerk word in Christus uitverkies 
as die plek waar die heil ontvang word. Uitverkiesing is in die Bybel daar-
om altyd net iets positiefs, en dus soos Barth tereg sê, 'n blye boodskap. 
Onder invloed van Barth word daar ook in die Katolieke teologie gebreek 
met die uitverkiesingsleer van die skolastiek. Kraus ontwerp sy uitverkie-
singsleer as "kritiese verdervoering van Barth" (Kraus: 1977, 293 e.v.). 

Ook by gereformeerde teoloë wat nie Barthiane genoem kan word nie, is 
daar 'n groot gevoeligheid vir die Christologiese aksente van Barth. As 
voorbeeld verwys ons hier na Van der Zanden. Reeds in 1949 skryf hy sy 
boek oor die predestinasie met as subtitel: Onze verkiezing in Christus. 
Hoewel hy so naby as moontlik wil bly aan die tradisionele gereformeerde 
denke oor die uitverkiesing, is die invloed van Barth tog sigbaar in die wyse 
waarop hy uit die gereformeerde tradisie veral die elemente beklemtoon 
wat ook in Barth se aanpak 'n groot rol speel. Dit geld veral van die uitver-
kiesing van Christus, die afwysing van die individualisme deurdaaraan vas 
te hou dat die voorwerp van die uitverkiesing primêr die gemeente is, en sy 
stelling dat die uitverkiesing van die enkeling altyd in verband staan met 
dié van die gemeente. Vanuit sy Christologiese aksente wys ook hy die idee 
van 'n absolute dekreet af en hy wil deurgaans die raad van God slegs 
vanuit die openbaring in Christus verstaan (Van der Zanden: 1949, 32 e.v.). 

Veel duideliker as by Van der Zanden kom die invloed van Barth by 
Woelderink na vore. Anders as Van der Zanden wil hy egter nie meer 
probeer om die gereformeerde denke vanuit die raad van God te verdedig 
deur positiewe elemente daaruit na vore te haal nie. Hy kritiseer Van der 
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Zanden daaroor dat hy wesenlik by die posisie van die infralapsarisme bly 
staan en gevolglik nie die uitverkiesing vanuit die geloof in Christus kan 
behandel nie. Die waarheid van die uitverkiesing behoort tot die hart van 
die evangelie, maar dit kan alleen geken word in Christus. Hy kom tot 'n 
ingrypende kritiek op die Dordtse Leerreëls en selfs teen Calvyn. Sy be-
swaar is veral teen die kader waarbinne uitverkiesing en verwerping in die 
gereformeerde tradisie funksioneer as voortydelike besluite buite Christus 
om, waaruit die hele geskiedenis dan oorsaaklik voortvloei. Die hoofge-
dagte van Barth se uitverkiesingsleer is volgens hom volkome in ooreen-
stemming met die evangelie, al het hy ook op verskillende punte ingrypen-
de kritiek teen wat hy Barth se "konstruksie" noem (Woelderink: 1951). 

Die twee teoloë wat egter die uitvoerigste op die gedagtes van Barth 
ingegaan het en sonder enige tekens van wedersydse beïnvloeding in 'n 
groot mate tot dieselfde oordeel daaroor gekom het, is G. C. Berkouwer en 
O. Weber. Albei is deur Barth beïnvloed, wat van Weber egter meer geld as 
van Berkouwer. Albei staan ook krities teenoor hom en wyk op beslissende 
punte van sy standpunte af. Die verskyning van Berkouwer se boek De 
verkiezing Gods in 1955 moet gesien word as 'n belangrike gebeurtenis in 
die denke oor die uitverkiesing binne die kringe van die Geref. Kerken in 
Nederland. Weber se behandeling van die uitverkiesing in die tweede deel 
van sy Grundlagen der Dogmalik van 1962 bied 'n uitstekende oriëntering 
oor die sake waarom dit in die resente diskussies gegaan het. In 'n groot 
mate bevestig hý die posisies wat Berkouwer ingeneem het, al is daar tussen 
hulle onderlinge aksentverskille. 

Albei hierdie teoloë wil die uitverkiesing verstaan as 'n saak van vreugde 
en troos. Weber verklaar uitdruklik dat Barth gelyk het as hy die uitverkie-
sing die hoofsom van die evangelie noem. Albei distansieer hulle van die 
skolastieke behandeling van die predestinasie waarin die uitverkiesing tot 
'n onbekende en bedreigende faktor geword het, die ewige beslissing van 'n 
verborge God. Albei wil daarom daarvan uitgaan dat die uitverkiesing in 
Christus geopenbaar is, sodat daar nie agter Christus teruggevra hoef te 
word nie. Wie met Christus te make het, het met Gods heilswil te make en 
wie in Hom glo, is seker van sy eie verkiesing. Albei wys die idee van 'n 
verborge God agter Christus af. In God is daar nie 'n verborge wil naas sy 
geopenbaarde wil nie. Soos Hy Homself in Christus geopenbaar het en met 
sy beloftes tot ons kom, so is Hy ook werklik. Die welbehae van God is nie 
die welbehae van Gods naakte soewereiniteit nie, maar die welbehae van 
God in Christus. 

Weber is bereid om met Barth mee te gaan as hy sê dat Christus die 
uitverkiesende God en die uitverkore mens is, en dat Christus daarom ook 
die grond van ons uitverkiesing is. Berkouwer sluit deurgaans liewer by die 
gereformeerde tradisie aan. 'n Uitdrukking soos dat die uitverkiesing die 
hoofsom van die evangelie is, word deur hom nie oorgeneem nie. Op ekse-
getiese gronde wys hy die stelling van Barth af dat Christus die verkiesende 
God is. Hierin hou hy homself liewer aan die Skrif wat sê dat Christus die 
uitverkorene van God is en dat Hy die Verlosser is van diegene wat die 
Vader aan Hom gee (Berkouwer: 1955, 181 e.v.). Hy verdedig die oortui-
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ging dat Calvyn se opvatting oor Christus as die spieël van ons uitverkie-
sing wesenlik alles bevat wat Barth meen om met sy nuwe formulerings tot 
uitdrukking te bring. Oor die algemeen neem Berkouwer sover as moontlik 
ook vir Calvyn, die Dordtse Leerreëls en selfs die gereformeerde ortodok-
sie teenoor Barth se kritiek in beskerming deur aan te toon dat hulle deur 
Barth verkeerd geïnterpreteer word. 

Wie hulle reg verstaan, meen hy, sal merk dat hulle intensie nie soveel 
verskil van wat in die Skrif oor die genadige verkiesing van God geleer 
word nie. Daarom is hy ook van mening dat hy nie van die gereformeerde 
tradisie afwyk deur die wyse waarop hý Christus sentraal stel in sy verkie-
singsleer nie. Hy soek aansluiting by Bavinck, veral in die wyse waarop 
Bavinck reeds die betekenis van die uitverkiesing in Christus beklemtoon 
en verdedig het dat Christus nie net die uitvoerder van die verkiesingsbe-
sluit is nie, maar inderdaad ook die Hoof van die uitverkorenes, sodat Hy 
in 'n goeie sin die oorsaak van hulle uitverkiesing genoem kan word. Al 
noem hy dus nie Christus die fondament van die uitverkiesing soos Barth 
nie, maar soos Calvyn die spieël, gee hy tog aan laasgenoemde term 'n 
inhoud wat veel digter in die buurt van Barth as in dié van die ortodoksie lê. 
Soms kry 'n mens hierby die indruk dat hy in sy historiese interpretasies 
geneig is om die tradisie na sy kant toe oor te trek (Graafland: 1987, 336). 

Samevattend kan ons sê dat die diskussie wat rondom die uitverkiesings-
leer van Barth ontstaan het, die geldigheid van 'n Christologiese aanpak 
van die uitverkiesingsleer nie bestry het nie, maar inteendeel juis bevestig 
het. Die kritiek teen Barth kom na vore in verband met die wyse waarop hy 
dit uitwerk. So merk ook Wentsel op dat hy graag onderskeid wil maak 
tussen die bedoeling van Barth met sy uitverkiesingsleer en die totale ver-
bouing wat die resultaat daarvan is. Ondanks sy kritiek op laasgenoemde 
het hy waardering vir eersgenoemde, onder andere omdat Barth daarin 
gelyk het dat dit in die predestinasie werklik om die hoofsom van die evan-
gelie gaan (Wentsel: 1982, 193-194). 

2.2.3. Riglyne 

1. Dit sal altyd die verdienste van Barth bly dat hy in 'n tyd toe die leer van 
die uitverkiesing in 'n groot deel van die teologiese wêreld verwaarloos is of 
betekenisloos gemaak is, en in 'n ander deel gedreig het om in stagnasie vas 
te val, dit weer in die sentrum van die belangstelling geplaas het. Daarby is 
dit van die grootste belang dat hy probeer het om die denke oor die uitver-
kiesing weer terug te lei na die enigste klimaat waarbinne dit sinvol kan 
geskied: die klimaat van lof en dankbaarheid oor die vrymagtige genade 
van God. As Barth die uitverkiesing die hoofsom van die evangelie, of dit 
saam met 'n koor van stemme uit die gereformeerde tradisie die hart van 
die kerk noem, gee hy uitdrukking aan 'n Bybelse motief. Die uitverkiesing 
kom in die Bybel altyd ter sprake in doksologiese taal (Rom. 8:28-39; Ef. 
l :3-14)of loopop'ndoksologie uit (Rom. 11:33-36). Die kerk moeseintlik 
altyd in loflied, gebed en prediking die blye boodskap van die uitverkiesing 
vermeld het. 

126 



Die skolastieke hantering van die uitverkiesingsleer toon sy swakheid 
daarin dat dit die saak van die uitverkiesing feitlik heeltemal uit die loflied 
en prediking van die kerk laat verdwyn het. Die funksie van die teologie is 
om die prediking van die Woord van God te dien. Dit kan die beste gebeur, 
as teologie en verkondiging op mekaar afgestem is en aan mekaar verbon-
de bly as twee elemente binne die hermeneutiese proses om die Skrif beter te 
verstaan en te vertolk. Die skolastiek maak egter van die teologie 'n logiese 
begripsgeheel wat nie self gepreek kan word nie en ook nie tot die verkondi-
ging dring nie. In die geval van die uitverkiesing het dit beteken dat hierdie 
hart van die blye boodskap meesal gefunksioneer het as die agtergrond van 
die prediking van die evangelie, ja, selfs as 'n voorbehoud by die prediking 
van die evangelie. So het dit steeds moeiliker geword om die uitverkiesing 
in die prediking ter sprake te bring, of om die belydenis van die uitverkie-
sing te beleef as 'n drangrede om die evangelie van genade in die hele wêreld 
met entoesiasme en dringendheid te verkondig. Daaraan moes iets gedoen 
word, en Barth se bydrae is dat hy op 'n stimulerende wyse iets daaraan 
gedoen het. 

2. Barth het deur dit te doen, 'n tendens opgeneem wat altyd al in die 
teologiese denke aanwesig was. In ons historiese oorsig het ons daarop 
gewys dat daar in die gereformeerde tradisie van die begin af diegene was 
wat gepleit het vir 'n pastorale of gematigde hantering van die uitverkie-
singsleer, sodat dit nie die prediking en pastoraat bedreig nie. Daarom het 
dit vir die infralapsarisme gegaan, en dit het ook diegene beweeg wat die 
uitverkiesing eers a posteriori ter sprake wou bring as verdieping van die 
regverdigingsleer. Dit moet waardeer word, soos dit ook tot dankbaarheid 
stem dat Dordt op hierdie weg beweeg het. Dit is egter duidelik dat die 
dogmatiese uitverkiesingsleer nie daarmee kan volstaan om die uitverkie-
sing bloot versagtend ter sprake te bring, net soos die prediking nie maar 
genoeë daarmee kan neem om die uitverkiesing uit pastorale oorwegings te 
verswyg nie. Die taak van die dogmatiek is om die Skriftuurlike gehalte van 
die uitverkiesingsboodskap op sodanige wyse sigbaar te maak, dat dit weer 
in doksologie en prediking in die gemeente kan funksioneer. 

Dit is baie moeiliker as wat dit mag lyk. In elk geval vereis dit dat ons op 
die spore van die dogmatiek terug moet gaan om te vra in watter opsig die 
teologiese hantering van die uitverkiesing daaraan deel het dat wat die hart 
van die kerk is, vir baie tot 'n probleem geword het. Vir sover hierdie vraag 
in ons tyd in erns gestel word, moet dit verwelkom word. Ons meen dat 
daar 'n element van waarheid is in die oortuiging dat die tipe rasionaliteit 
waarvan die skolastiek gebruik gemaak het, 'n groot aandeel aan hierdie 
negatiewe ontwikkeling gehad het. Daarom is dit beslissend noodsaaklik 
om veral in die uitverkiesingsleer duidelik te maak dat die God waaroor 
daar gepraat word, die God van die openbaring in Christus is, nie die God 
van die filosowe (Pascal) en die natuurlike teologie nie. 

Die soewereiniteit van God wat in sy vrymagtige genade tot openbaring 
kom, is die soewereiniteit van die genadige God, die Vader van Jesus Chris-
tus, wat alleen in Christus geken word. Die vertrekpunt van alle denke oor 
die dade van God in sy uitverkiesing moet gevind word in die aksioma dat 
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God goed is, dat God liefde is, dat God lig is en dat daar geen duisternis in 
Hom is nie (1 Joh. 1:5). Ons staan dus voor die soewereiniteit, majesteit en 
mag van die ewige goedheid, geregtigheid en barmhartigheid van God. Die 
Pottebakker van Paulus (Rom. 9:20-22) wat die mag het om te maak wat 
Hy wil, is die God oor wie se goedheid daar geen vraagteken hang nie. Sy 
wil is nie verborge nie, maar in Christus geopenbaar as die wil tot redding. 
Sy prysgawe en verwerping van mense is nie 'n magsvertoning wat sy hart 
nieraak nie: ditgebeur met.'mart (Gen. 6:6; Hos. 11:8-9; Matt. 23:37). Die 
liefde van God is 'n heilige liefde wat daarom by krenking as loom open-
baar word, maar ook daarin nog altyd rein en onbesmet is as die reaksie 
van sy liefde. Wie oor hierdie liefde praat en oor die soewereiniteit daarvan, 
moet dit in getroue luister na die Skrif doen, en nie op grond van logiese 
afleidings en konklusies nie. 

3. Dit is daarom ook korrek dat ons by ons nadenke oor die uitverkiesing 
ons vertrekpunt in die openbaring van God in Christus moet neem. Die 
Bybel leer uitdruklik dat ons in Christus uitverkies is (Ef. 1:4; 2 Tim. 1:9). 
Dat Barth met soveel klem daarop gewys het, is sy groot bydrae tot die 
gesprek. Die wyse waarop hy dit gedoen het, en die gevolgtrekkings wat hy 
daaruit maak, is aanvegbaar en meermale onaanvaarbaar, soos uit die 
verloop van die teologiese diskussie rondom sy denke duidelik geword het. 
Daarop kom ons nog weer terug. Die sáák egter, die Christologiese bena-
dering van die uitverkiesing, is fundamenteel vir die uitverkiesingsleer. In 
die skolastieke uitverkiesingsleer, veral in die supralapsariese gestalte daar-
van, was daar geen sprake van 'n Christologiese vulling van die uitverkie-
sing nie. Die gevaar dat die uitverkiesing dan sonder meer verstaan kon 
word as 'n daad van Gods soewereiniteit was daarmee wesenlik gegee. Dat 
die uitverkiesing in Christus plaasgevind het, kon binne die skema van die 
supralapsarisme moeilik ingepas word. Christus kon dan eintlik slegs nog 
verstaan word as die uitvoerder van 'n besluit wat buite Hom om geval het. 
Soos ons in ons historiese oriëntasie aangetoon het, het dit ingrypende 
gevolge gehad vir die vraag na die heilsekerheid. 

As Barth dit dus opneem vir 'n Christologiese verstaan van die uitverkie-
sing, lê dit in die verlengde van 'n insig wat al by die Reformatore aanwesig 
was. Dit is later in die infralapsarisme as 'n betekenisvolle intuïsie bewaar, 
en het met name ook by Bavinck op 'n betekenisvolle wyse na vore gekom. 
Vir Bavinck is dit onmoontlik om aan die uitverkiesing van die gemeente te 
dink sonder om direk oor die uitverkiesing van Christus en in Christus te 
praat, want die uitverkiesing van Christus en dié van sy gemeente vind in 
dieselfde besluit van God plaas (GereJ. Dogm. II, 364 e.v.). Bremmer merk 
op dat Barth die uitverkiesingsleer die hoofsom van die evangelie genoem 
het, maar dat ook Bavinck op sy eie manier die evangelie van Gods vrye 
genade in sy uitverkiesingsleer wou handhaaf (Bremmer: 1961, 342). Hier-
die Christologiese invulling van die uitverkiesingsleer tref ons ook aan by 
teoloë in die tradisie van Bavinck, soos Van der Zanden, C. Veenhof en 
Berkouwer. Weber wys daarop dat by Bavinck standpunte voorkom waar-
op Barth hom met reg sou kon beroep het (Weber: 1962, 485). 

Vir Bavinck is Christus in wie die gemeente uitverkies is, as objek van die 
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predestinasie, 'n gawe van die liefde van die Vader en daarin 'n bewys van 
die verkiesende liefde van God. Die leer van die uitverkiesing is daarom 
ook tot 'n onuitspreeklike troos, omdat dit sigbaar maak dat dit by God nie 
om verdienste gaan nie, maar om genade. Gevolglik is daar ook vir die 
ellendigste nog hoop. Om die uitverkiesing te bely, is om in die onwaardig-
ste van die mense, in die dieps gesonkene nog 'n skepsel van God en 'n 
voorwerp van sy ewige liefde te erken. Daarom dien die verkiesing nie, soos 
dit dikwels gepreek word, om baie af te stoot nie, maar om almal uit te nooi 
tot die rykdom van Gods genade in Christus (Geref'. Dogm. II, 365-366). 
Bavinck kan dus nie soos die supralapsarisme Christus alleen maar sien as 
die uitvoerder van 'n besluit van verkiesing en verwerping wat buite Hom 
om geneem is nie. Christus is van ewigheid af tot Middelaar en Hoof van 
die uitverkorenes gestel, en daarom gaan sy uitverkiesing logies aan die 
verkiesing van die gemeente as sy liggaam vooraf. In Hom is die gemeente 
uitverkies. 

4. Dit alles is ten nouste verbonde aan wat in die verbondsleer bekend 
geword het as die pactum salutis of verbond van verlossing, wat verstaan 
word as die eenheid van wil tussen die Vader en die Seun oor die verlossing 
van diegene wat deur die Vader aan die Seun gegee word as die lede van sy 
liggaam. Die motief wat daarin na vore kom, is inderdaad Bybels. Die 
Bybel is uitgesproke oor die verkiesing van Christus (Matt. 12:17-18; Luk. 
3:22; 9:35; 19:35; Luk. 4:18-21; Hand. 2:36; Heb. 5:4 e.v.; 1 Pet. 2:4-8, 
ens.). Christus so verkiesing en die van die gemeente verskil daarin dat dit in 
sy geval nie gaan om verkiesing tot die heil nie, maar verkiesing tot die 
voorwerp van Gods liefde in wie God die gemeente liefhet. As voorwerp 
van Gods liefde is Hy verkies tot die amp van Middelaar en Hoof van die 
gemeente wat in Hom ingesluit is. Vir die gemeente is daar daarom geen 
ander uitverkiesing nie, as net in Hom. Christus en die gemeente is in die 
ewige voorneme van God saamgevoeg, en op grond daarvan deel die ge-
meente deur Gods genade in die liefde wat die Vader vir die Seun het (1 Pet. 
2:20; Tim. 1:9; Ef. 1:4). 

Dat die uitverkiesing in Christus plaasgevind het, beteken dat daar nie 
agter Christus 'n uitverkiesingsbesluit is wat verborge is nie. Die uitverkie-
sing is in Christus geopenbaar en elkeen wat in Hom glo, besit die verseke-
ring dat hy saam met Christus en in Hom uitverkies is. Christus is die 
kengrond van die verkiesingsbesluit van God. Hy is, soos Calvyn met 'n 
uitdrukking van Augustinus gesê het, die spieël van ons uitverkiesing in die 
sin dat ons nie buite Christus om hoef te soek na die antwoord op die vraag 
°f ons uitverkies is nie (Inst. Ill, 22, 1; 24, 5). Wie op Christus sien, vind in 
Horn die geopenbaarde liefdeswil van God waaraan hy nie hoef te twyfel 
lie. In Christus is al die beloftes van God ja en amen (2 Kor. 1:18-20). 

Dit is egter duidelik dat Christus méér is as net die spieël of kengrond van 
die uitverkiesing. Hy is die Hoof en Hoeksteen van ons verkiesing, omdat 
°ns uitverkiesing in sy uitverkiesing beslote is. Daarom kan die uitverkie-
sing van wie in Christus is, nooit meer ongedaan gemaak word nie. Dit lê 
lngebed in die verhouding van liefde tussen die Vader en die Seun. Dit is 
egter nie korrek om met Barth te sê dat Christus die grond van ons uitver-
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kiesing is nie. Ons is nie deur God uitverkies vanweë ons geloof in Christus 
of ons verlossing deur Christus nie, maar om in die verlossing in Christus te 
deel. Daarom is die liefde en welbehae van God die grond van ons uitver-
kiesing waardeur ons met Christus saamgevoeg is, sodat ons in Hom uit 
genade gered word. 

5. Moet ons met Barth sê dat Christus die "verkiesende God" is en Hom 
sien as die subjek van die uitverkiesing van die gemeente? Barth wil daar-
mee sê dat Christus nie net die objek is van die welgevalle van God nie, 
maar dat Hy self hierdie welgevalle-in-aksie is: Hy verkies in gemeenskap 
met die Vader en die Gees. Daarom is die uitverkiesing in Hom openbaar. 
Ons hoef nie verder as Jesus te kyk om te weet of God ons verkies nie, want 
Jesus self is die subjek van die verkiesing (KD II/2, 112 e.v.). Brunner het 
op hierdie punt sterk afwysend reageer. Na sy mening beteken dit dat die 
vryheid van God om in Christus te verkies en buite Christus te verwerp, 
daardeur opgehef word. As Christus as die subjek van die verkiesing ge-
dink word, moet dit tot universalisme lei (Brunner: 1946,337-338). Dit is 'n 
vraag of dit korrek kan wees om so tussen God en Christus te onderskei as 
wat Brunner doen. Waarom sou die vryheid van God om in Christus te 
verkies en buite Hom te verwerp, opgehef word as Christus as God-self-in-
die-vlees die subjek daarvan is? Het Christus as persoon in die Triniteit nie 
reeds deel aan die uitverkiesing nie, en sê dit niks dat Hy as die Seun die 
twaalf apostels uitverkies het as fondament waarop die kerk gebou is nie 
(Joh. 13:18 en 15:16)? 

Tog is dit opvallend dat die Bybel nie praat soos Barth nie. Daar word in 
die Bybel juis uitdruklik na Christus as die objek van die uitverkiesing 
verwys (Luk. 9:35 en elders), en daarnaas word gesê dat die gemeente in 
Hom verkies is. In sy amp as Middelaar openbaar en eflektueer Christus 
die verkiesende liefde van God, maar Hy doen dit in gehoorsaamheid aan 
die Vader wat Hom gestuur het en deur Hom handel. Daarom kan Buess 
selfs sê dat Christus ook na sy godheid deur die Vader uitverkies is met die 
oog op die verlossing (Buess: 1955, 48-52). Veral as ons wil dink binne die 
konteks van die pactum salutis, is dit suiwerder om nie van Christus as die 
subjek van die verkiesing te praat nie, maar om in aansluiting by die taal 
van die Bybel te sê dat dit die Vader is wat in en deur Hom uitverkies. Die 
Bybel skryf per appropriationem die uitverkiesing aan die Vader toe. Die 
uitverkiesing is 'n werk van die drie-enige God in die sin dat dit die Vader is 
wat uitverkies in die Seun en deur die Gees, soos dit van al die werke van 
God na buite geld. 

Wanneer ons hierdie trinitariese spreiding in die uitverkiesingsleer laat 
geld, kan dit ons van bepaalde eensydighede vrywaar. Dit bied aan ons die 
ruimte om die uitverkiesing nie net direk met Christus in verband te bring 
nie, maar ook met die Heilige Gees wat in die geskiedenis die uitverkiesing 
eflektueer. Bowendien is dit 'n vraag of daar veel mee gewen word om 
Christus die subjek van die uitverkiesing te noem. Berkouwer het waar-
skynlik gelyk as hy sê dat alles wat Barth met hierdie formulering wil sê, 
reeds opgesluit lê in Calvyn se verwysing na Christus as die spieël van ons 
uitverkiesing. Groter sekerheid van ons uitverkiesing kan nie gewaarborg 
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word deur sodanige konstruksie nie. Ons sekerheid lê reeds in die belofte 
van die Woord wat aan ons deur die Heilige Gees in die roeping beseël 
word, dat God in Christus juis ook ons op die oog gehad het. 
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2.3. DUBBELE PREDESTINASIE? 

2.3.1. Christus as verkorene en verworpene 

Barth se Christologiese uitwerking van die uitverkiesing sentreer rondom 
die stelling: Jesus Christus is die verkiesende God en die verkore mens. By 
die nadere uitwerking daarvan gee hy daaraan 'n inhoud wat ingrypende 
gevolge het vir die leer van die dubbele predestinasie. Ons gee sy gedagtes in 
enkele hoofpunte weer: 

(1) Barth leer dat God in die ewige verkiesing van Christus terselfdertyd 
Horn ook verwerp ter wille van die skuld en die vloek wat op die mens 
vanweë sy sonde rus. As die verkore mens is Christus terselfdertyd ook die 
verworpe mens, omdat die skuld van die ganse mensheid op Horn rus en in 
Horn by voorbaat veroordeel en verwerp word. Daarmee neem Barth die 
terminologie van die tradisionele leer van die dubbele predestinasie op, 
maar hy betrek verkiesing en verwerping albei dialekties op Christus. Sy 
bedoeling is om daarmee die leer van die dubbele predestinasie soos dit in 
die tradisionele denke oor die uitverkiesing gefunksioneer het, op 'n radi-
kale wyse Christologies om te bou. 

(2) Barth kies met opset vir die tradisionele behandeling van die uitver-
kiesing in die Godsleer, klaarblyklik omdat hy juis daar waar die skoen 
druk, in die leer van die ewige dekrete van God, die leer van die dubbele 
predestinasie wil oortroef deur Christus reeds dáár ter sprake te bring. 
Barth is hom deeglik daarvan bewus dat hy homself op hierdie punt op 'n 
beslissende wyse van die tradisie distansieer. Hy verklaar dat hy in die leer 
van die predestinasie liewer by Calvyn sou wil gebly het, maar dat dit 
onmoontlik was. Hoe meer hy na die Bybel geluister het, hoe meer is die 
wending wat sy gedagtes in hierdie verband geneem het, aan hom opge-
dring (KD II/2, viii). Die rede vir sy breuk met die tradisie soos dit sedert 
Augustinus ontwikkel het, is dat die Christologiese fondament van die 
uitverkiesing daarin steeds meer verwaarloos is. Ook wat Calvyn betref, is 
dit vir Barth duidelik dat hy in sy beroemde definisie die predestinasie in 'n 
algemene sin opneem en dan verkiesing en verwerping as twee spesies van 
dieselfde genus en dus as twee parallelle dele van dieselfde statiese ordening 
begryp. Daardeur word die dubbele predestinasie tot 'n simmetriese, neu-
trale sisteem waarin die ewewig tussen die Goddelike barmhartigheid en 
geregtigheid gehandhaaf word. Só word oor die verkiesende God op 'n 
abstrakte wyse gepraat, oor God in die algemeen, die soewereine en almag-
tige, God as potentia absoluta. Só kan egter nie oor die verkiesende God 
van die Bybel gepraat word nie (KD II/2, 46 e.v.). 

(3) Bowendien is die perspektief van die tradisionele uitverkiesingsleer 
individualisties. Uitverkiesing en verwerping word gedink as 'n private 
aangeleentheid tussen God en die enkeling, waarby God die menslike indi-
vidue in twee groepe verdeel om die een te verkies en die ander te verwerp. 
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Op grond van die ervaring word tussen mense as verkorenes en verworpe-
nes onderskei en dit word gelykgestel aan Gods ewige verkiesing en verwer-
ping. So word die uitverkiesingsleer tot die laaste woord van 'n algemene 
antropologie, sonder dat daarby nog aan die openbaring van God in Chris-
tus gedink is. 

(4) Barth wil hom aan die openbaring van God in Christus hou, wat 
volgens hom die enigste mens is van wie die Skrif leer dat Hy verkies en 
verwerp is (KD11/2, 39 e.v.). Dit is die konkrete heilsraad van God wat nie 
in die skadu gestel mag word deur 'n absolute Goddelike dekreet nie. Agter 
Christus mag daar nie in die raad van God 'n leë plek oopbly, die onbeken-
de decretum absolution van God as Hoogste Wese waarbinne niemand kan 
binnedring nie. Hierdie leë plek moet opgevul word met die Naam van 
Jesus. Die decretum absolutum moet vervang word met die decretum con-
cretum van God wat inhou dat Hy Homself van ewigheid af daartoe bestem 
het om met die Naam van Jesus Christus verbind te wees (KD II/2, 108). 
Die uitverkiesing is die heel besondere keuse wat die ewige aanvang van al 
Gods weë en werke is, om Homself in Christus Jesus vir die sondige mens te 
bestem en die sondige mens vir Hom. God het vir die mens die lewe gekies 
en vir Homself die dood. God het die verwerping van die mens op Homself 
geneem, sodat die mens daardeur deel kon ontvang aan die heerlikheid van 
God (KD II/2, 101).God wil verloor, sodat die mens kan wen. Daarom is 
God se eie Seun die enigste werklik verkore en verworpe mens (KD II/2, 
46,168 e.v., 177,'350). 

(5) Verkiesing en verwerping is vir Barth dus nie die twee parallelle dele 
van 'n ewige besluit nie. God verkies en verwerp nie op dieselfde wyse nie. 
Hy verkies op sodanige wyse dat die lewe alle mense se deel word, en Hy 
verwerp op sodanige wyse dat die dood in Christus sy eie deel word. Hy 
bedoel daarmee dat alle mense in Christus uitverkore en verworpe is, maar 
omdat God in Christus plaasvervangend die dood vir Homself kies en die 
lewe vir die mense, triomfeer die verkiesing oor die verwerping en is daar in 
prinsipe geen verwerping meer vir enige mens nie. In hulleself is alle mense 
wel verworpenes, maar in Christus is alle mense ook weer uitverkorenes. 
Juis dit is die blye boodskap wat aan almal verkondig moet word. Barth 
doen in sy "gesuiwerde supralapsarisme" dus presies wat die ortodoksie 
ook gedoen het, om die dubbele predestinasie voorop te stel en tot beheer-
sende prinsipe van die hele dogmatiek te maak, maar hy betrek uitverkie-
sing en verwerping albei dialekties op Christus alleen, en hef so in feite die 
moontlikheid van die verwerping vir die mens op. 

(6) Hoogstens kan Barth nog aan die leer van die dubbele predestinasie 
n bepaalde ruimte gee in sy gedagtes oor die wyse waarop God in die 

geskiedenis twee groepe mense daartoe bestem om die uitverkiesing en die 
verwerping af te beeld. Dit het as sodanig nie te make met die ewige verlos-
sing of verdoemenis nie, maar gaan om die posisie wat hulle in die heilsge-
skiedenis inneem. Barth sê op grond van sy uitleg van Rom. 9-11 dat die 
doel van die uitverkiesing van die ganse gemeente van God is om van 
Christus teenoor die wêreld te getuig (KD II, 2,215). Die gemeente vertoon 
egter die dubbele gestalte van Israel en die kerk. In die gestalte van Israel 
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word die oordeel van God, in die gestalte van die kerk die barmhartigheid 
van God betuig. Israel verbreek die verbond en word verwerp, maar God 
neem hierdie verwerping in Christus op Homself. Die kerk verteenwoordig 
die verkiesing en die barmhartigheid, maar hierdie verkiesing bevat ook die 
element van die verwerping wat God op Homself geneem het (KD II/2,232 
e.v.). Ook individue beeld in die heilsgeskiedenis die verkiesing en die ver-
werping af. So staan Moses teenoor Farao, Paulus teenoor Judas, ens. Aan 
die Skrifbewys vir hierdie siening wy Barth lang eksegetiese ekskurse (KD 
II/2, 391-453, 464-498, 508-563). Daaruit is dit duidelik dat die heilshisto-
riese rol wat iemand vervul deur die verwerping af te beeld, nie beteken dat 
hy ook daadwerklik vir ewig verwerp hoef te wees nie. 

2.3.2. Die omstredenheid van Barth se siening 

1. In teenstelling met die algemene instemming wat die Christologiese aan-
pak van die verkiesingsleer deur Barth te beurt geval het, is die wyse waar-
op hy 'n radikale ombou van die tradisionele leer van die uitverkiesing 
voltrek het, van talle kante met bedenkinge en selfs skerp afwysing begroet. 
Dit geld veral ook die dialektiese wyse waarop verkiesing en verwerping 
deur Barth op Christus betrek word, wat tot resultaat het dat die verwer-
ping in feite opgehef word. Buite die enger kring van Barthiane het hierdie 
dialektiek dan ook nêrens ingang gevind nie. 'n Oorsig van eksegetiese 
besware wat teen Barth se leer na vore gebring is, kan gevind word by 
Polman: Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis II, 227-236. 

2. Meermale is daarop gewys dat die terme verkiesing en verwerping by 
Barth met 'n nuwe inhoud gevul word. Reeds Brunner het laat blyk dat hy 
dit onvanpas vind dat Barth op hierdie wyse met die terme van die leer van 
die dubbele predestinasie omgaan, terwyl hy tog iets totaal anders bedoel. 
Hy sou dit redeliker vind as Barth soos hyself die leer van die dubbele 
predestinasie as in stryd met die Skrif sou verwerp het (Brunner: 1946, 353, 
376). Ook Haitjema sê dat Barth die begrippe uitverkiesing en verwerping 
van hulle tradisionele sin beroof as hy die verkiesing verstaan as die begin 
van al Gods weë, en dit omskryf as Gods selfbestemming om vir Homself 
die dood te kies en vir die mens die lewe. Die verwerping word so gelykge-
stel aan Gods oordeel oor die sonde, sodat gesê kan word dat alle mense 
verworpe is. Maar dit is iets anders as wat altyd met die begrip verwerping 
(reprobatio) bedoel is: Daarmee is altyd die bestemming tot die dood in 
teenstelling tot die bestemming tct die lewe aangedui, en nie net die oordeel 
oor die sonde nie. By Barth is die verwerping klaar agter die rug en word die 
mens opgeroep om te glo in die verkiesing. Maar die geloof self word nie 
meer deur Barth as deel van die verkiesing gesien nie, want Hy verstaan die 
verkiesing nie as bestemming tot die geloof nie. Dat daar 'n beslissing van 
God agter geloof en ongeloof sit, word deur Barth verwaarloos. Tog gaan 
dit juis daaroor in die verkiesingsleer (Haitjema: 1948, 217 e.v.). 

3. So merk ook Van der Zanden op dat Barth se leer van die uitverkiesing 
min of meer gelyk is aan wat in die leer van die regverdiging ter sprake kom: 
dat Christus die straf vir ons sonde gedra het, sodat ons daarvan bevry is. 
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Daarom kan Barth van dieselfde mens sê dat hy verkies en verwerp is, 
omdat hy in homself skuldig is maar in Christus vrygespreek word. Ver-
werping is by Barth dus nie meer dat iemand bestem word vir die ewige 
dood nie, maar die oordeel van God oor die sonde wat in Christus opgehef 
word. Gevolglik kan Barth Christus 'n verworpene noem, omdat Hy die 
oordeel van God dra. Maar volgens die Bybel is Christus nie deur God 
verwerp nie. 1 Pet. 2:4 sê dat Hy wel deur die mense verwerp is, maar by 
God uitverkore en kosbaar is. Christus was nooit verwerp soos Saul of 
Judas of diegene wat vir ewig van Gods aangesig verwyder is nie. Sy verla-
tenheid aan die kruis was geen verwerping deur God nie, maar deel van sy 
ampswerk waartoe Hy verkies was. Ook die gelowiges was nooit deur God 
verwerp nie. Hulle is wel skuldig, en verwerping waardig, maar van ewig-
heid af is hulle deur God in genade aangesien. Barth se hantering van 
hierdie begrippe is dus baie aanvegbaar (Van der Zanden: 1951, 30-31). 
Ook Weber sê dat die Bybel nêrens sê dat Christus verwerp is nie, maar dat 
die Vader Hom oorgegee het vir ons sondes. In pregnante sin kan die begrip 
verwerping nie op Christus van toepassing gemaak word nie, want dit sou 
die opstanding ignoreer, wat die bewys is van die deurbreking van Gods 
toorn deur sy genade (Weber: 1962: 517 e.v.). 

4. Heinrich Vogel staan in sy denke digby Barth. In sy eie behandeling 
van die uitverkiesing noem hy Christus die uitverkorene wat in ons plek die 
verworpene is en daarin die openbaring van Gods verkiesing van die ver-
worpenes. Ondánks alle waardering gaan hy tog nie ten voile met Barth 
mee nie. Hy wil op Luther teruggryp, deurdat hy die majesteitsreg van God 
in verkiesing en verwerping beklemtoon. Weliswaar wys hy die gerefor-
meerde leer van die dubbele predestinasie soos dit veral deur Beza geleer is 
af, omdat hy verkiesing en verwerping nie opgeneem wil sien in 'n abstrakte 
dekreet nie en dit verstaan as daad van God wat vry is om genade te gee aan 
wie Hy wil en dit te weerhou van wie Hy wil. Hy wil egter ook nie soos 
Barth die verwerping van individuele mense opgehef sien in die verwerping 
van Christus nie. Barth se dialektiese idee van die predestinasie wil hy 
aanvul met die idee van die dubbele predestinasie wat nog steeds 'n werk-
likheid is en deur God in die reaksie op die roeping deur die Woord voltrek 
word (Vogel: 1951, 937-960). 

4. Ook Schwarzwáller is as Lutheraan uiters krities teenoor Barth, om-
dat Barth sonder meer die figuur van die deus in sua maiestate absconditus 
(God in sy verborge majesteit) afwys, wat vir Luther so belangrik was. Die 
•eer aangaande God word volgens Schwarzwáller by Barth so rasioneel en 
deursigtig, dat daar geen ruimte meer oorbly vir die geheimenis van die 
lewende God nie. Wat hom betref, bedryf Barth net soos die skolastieke 
teoloë 'n stuk teologiese metafisika. Die effek van hierdie rasionele deurlig-
ting van die Godsleer en die uitverkiesing blyk daaruit dat Barth die ver-
werping en die toorn van God ná die kruis van Christus nie meer in sy 
denke kan opneem nie (Schwarzwáller: 1970, 19-30). Self verstaan hy die 
verkiesing as die grenselose vryheid en soewereiniteit van God wat in sy 
aktuele handeling in die geskiedenis vir Hom 'n gemeente verkies om sy wil 
°p aarde te doen en as getuies van sy dade op te tree. Die wyse waarop God 
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dit doen, is vir die gemeente geensins deursigtig nie en dit kan daarom slegs 
doksologies ter sprake kom en nie op 'n rasionele wyse uiteengesit word 
nie. Juis daarom mag die belydenis dat God ook die verborge God is, onder 
geen beding prysgegee word, soos dit by Barth gebeur nie (Schwarzwáller: 
1970, 203, e.v.). 

2.3.3. Die asimmetrie van uitverkiesing en verwerping 

1. Die feitlik algemene afwysing van Barth se visie op Christus as die ver-
worpe verkorene, beteken nie dat daar geen waardering is vir sy intensie 
om die simmetrie van uitverkiesing en verwerping wat dikwels in die tradi-
sionele uitverkiesingsleer 'n rol gespeel het, van die hand te wys nie. In 
hierdie opsig het Barth se gedagtes selfs van Rooms-Katolieke kant groot 
waardering ontlok. 

Deur die eeue handhaaf Rome die leer van die algemene heilswil van 
God naas die erkenning van die tweërlei afloop van die geskiedenis, maar 
verwerp die leer van die dubbele predestinasie (Lóhrer: 1973, 783 e.v.). Die 
verwerping word gekoppel aan die vooruitgesiene verwerping van Gods 
genade deur die mens. Wel word aanvaar dat God op grond van die welbe-
hae van sy wil die kwaad toegelaat het waardeur die mens homself in die 
ongeluk gestort het, en dat God hom dan in die verwerping daarin oorgee. 
Maar Rome weier om te aanvaar dat God van ewigheid af sommige on-
voorwaardelik tot die lewe en ander net so onvoorwaardelik tot die dood 
voorbestem het, omdat dit die verantwoordelikheid van die mens sou aan-
tas en 'n skadu sou werp op die geregtigheid van God. 

Die standpunt van gesaghebbende dogmatici soos Scheeben en Schmaus 
het tot onlangs nog algemene erkenning gevind. Daarvolgens kan daar van 
'n "tweërlei predestinasie" sprake wees: 'n algemene, werkdadige predesti-
nasie tot die heil vir alle mense, en 'n besondere predestinasie vir die gelowi-
ges, wat 'n toepassing van die algemene predestinasie is (vgl. Scheeben: 
1958, 581-613; Schmaus: 1956, 357-378). Daarmee word vasgehou aan die 
algemene heilswil van God sowel as aan die partikulariteit van die verlos-
sing, terwyl die beslissing tog bly val by die mens se vrye geloofskeuse 
waarin hy deur die kerk bygestaan word. 

Onder die invloed van Barth kom daar ook by die Katolieke teoloë tans 
'n Christologiese benadering van die uitverkiesing. In navolging van Barth 
word die uitverkiesing van Christus as uitgangspunt geneem. Al word 
Barth se dialektiese visie op die dubbele predestinasie nie oorgeneem nie, 
word die verkiesing tog net as iets positiefs verstaan, as blye boodskap, 
waarin daar nie ruimte is vir die uitverkiesing en verwerping van individue 
met die oog op die ewige heil nie. Jesus Christus is deur God verkore en in 
Hom is die kerk verkies as die plek waar die uitverkiesing gerealiseer word. 
Die verwerping word gesien as daad van God in die tyd. Dan is dit egter 'n 
nie-finale verharding binne die konteks van die heilsgeskiedenis. Die finale 
verwerping geskied in Gods eskatologiese gerig oor die sonde wat eers aan 
die einde openbaar sal word. In die geskiedenis bied God egter aan elke 
mens die reële moontlikheid om gered te word, deurdat hy in staat gestel 
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word om in vryheid die weg van die heil in geloof en liefde te gaan (Kraus: 
1982). 

2. Ook in die Lutherse teologie is die leer van die dubbele predestinasie 
tradisioneel bestry in opposisie teenoor die Gereformeerdes. Daardie be-
stryding tref ons ook in die nuwere Lutherse teologie aan, hoewel daarin 
oor die algemeen 'n ander klimaat heers as in die Lutherse ortodoksie wat 
die verwerping van Gods praevisio afhanklik gemaak het, en so in 'n vorm 
van sinergisme beland het. Althaus is 'n goeie voorbeeld van 'n kritiese 
instelling teenoor die ortodoksie. Hy beklemtoon die vryheid en onvoor-
waardelikheid van Gods ewige uitverkiesing en verwerp elke vorm van 
sinergisme. Tog wys hy die leer van die dubbele predestinasie af, omdat dit 
vir hom 'n ontoelaatbare logiese konklusie is uit die leer van die Skrif dat 
die verlossing enkel die vrug van Gods genade en ewige verkiesing is. 

Wat hom betref, kan alleen in eksistensiële terme oor die uitverkiesing 
gepraat word soos dit in die roeping aan die gelowige voltrek en bekend 
gemaak word. Roeping en uitverkiesing mag nie uitmekaar gehaal word 
nie. Die roeping word deur God altyd ernstig bedoel. Hoewel die ervaring 
leer dat die prediking nie tot alle mense kom nie en almal wat dit hoor, ook 
nie tot die geloof kom nie, mag daaruit nie gekonkludeer word tot die 
dubbele predestinasie nie. Dat sommige in die geskiedenis met die predi-
king verby gegaan word, beteken nie dat hulle tot die ewige verdoemenis 
bestem is nie. God kan ook ander weë as die bewuste roeping hê om mense 
tot die heil te tiring. Diegene wat tans die evangelie afwys, mag miskien 
later tot die geloof kom. 

Althaus verset hom veral teen die simmetrie van verkiesing en verwer-
ping, asof geloof en ongeloof op gelyke wyse op Gods voorbeskikking 
berus. Hy wys daarop dat die Bybel die verharding van die mens soms as 'n 
werk van Satan en soms as 'n werk van God beskryf. In geen geval is dit iets 
wat eties verreken kan word nie. Althaus wil aan albei dinge gelyktydig 
vashou: aan Gods algemene heilswil en aan sy vryheid om te verhard wie 
Hy wil. Maar die verharding deur God is nog iets anders as ewige verwer-
ping - iets waarvan die Skrif nie weet nie. Die Bybelse uitsprake oor die 
verwerping dien om die eksistensiële erns van die roeping te onderstreep en 
die mens daartoe op te roep om met vrees en bewing aan Gods belofte-
woord vas te hou (Althaus: 1952, 607-631). 

3. In die gereformeerde teologie is die leer van die dubbele predestinasie 
tradisioneel aanvaar. Tog wys Gereformeerdes ook die parallellie van ver-
kiesing en verwerping af. A1 wil Van der Zanden byvoorbeeld anders as 
Barth daaraan vashou dat God in sy raad bepaalde individue verwerp, 
staan hy daarop dat uitverkiesing en verwerping nie gelykwaardig is en 
gekoórdineer mag word nie. Die uitverkiesing is Gods liefdeswil, is enkel 
genade, maar die verwerping berus op die sondeval en hou rekening met die 
menslike skuld. "Een dubbele praedestinatie in de zin van een neven-schik-
king van verkiezing en verwerping kent de Schrift niet. Beide staan niet als 
gelijkwaardig naast elkaar. Een simpele scheiding der mensheid in twee 
delen of groepen is niet in overeenstemming te brengen met de ons geopen-
baarde Waarheid" (Van der Zanden: 1949, 70). 
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Woelderink kritiseer nie slegs die DL nie, maar ook vir Calvyn, omdat 
hulle die verwerping op Gods raad terugvoer. Hy het beswaar teen die 
kader waarbinne uitverkiesing en verwerping in die gereformeerde tradisie 
funksioneer as voortydelike besluite waaruit die hele geskiedenis oorsaak-
lik voortvloei. So word nie net die oorsprong van die geloof in Gods raad 
gevind nie, maar ook die van die ongeloof. Dit lei tot determinisme en 
maak die uitspraak van Dordt dat God nogtans nie die oorsaak van die 
sonde is nie, tot 'n blote bewering. Terwyl hy teenoor Barth daaraan vas-
hou dat God vrymagtig individue verkies en verwerp, kan hy met die leer 
van die verwerping van ewigheid en met die simmetrie van uitverkiesing en 
verwerping geen genoeë neem nie (Woelderink: 1951). 

4. Ook Berkouwer en Weber wys Barth se dialektiese opvatting van die 
dubbele predestinasie af, maar verset hulle daarnaas teen die simmetrie van 
verkiesing en verwerping. Weber kritiseer selfs vir Barth omdat dit na sy 
mening onhoudbaar is om in enige sin, selfs in 'n dialektise sin soos Barth, 
God se genade en sy oordeel, verkiesing en verwerping as korrelatief te 
sien, en so tog in die simmetrie van verkiesing en verwerping tereg te kom 
(Weber: 1962, 526). 

Berkouwer en Weber is dit met mekaar eens in hulle afwysing van die 
kousaliteitsdenke wat aan die ortodokse denke oor die verkiesing eie was. 
Weber sê dat dit 'n "dinglike" voorstelling van oorsaak en gevolg in die 
plek stel van die persoonlike verhouding tussen God en mens wat ook in 
die uitverkiesing van toepassing is. God se vryheid word dan iets wat Hy 
eenmaal in die verlede hanteer het, maar wat tans vasgelê is in die "wet" 
van Gods ewige beslissing wat langs die weg van die kousaliteit sy afloop 
het. Gods ewige beslissing wat voorafgaan aan die beslissing van die mens, 
word deur die kousaliteitsbeginsel omgesmee tot die deïstiese en determi-
nistiese idee dat God geloof en ongeloof op dieselfde wyse veroorsaak 
(Weber: 1962, 514 e.v.). 

Ook Berkouwer verset hom teen die kousaliteitskema wat in die skolas-
tiek gebruik is en die logiese simmetrie van verkiesing en verwerping wat 
die gevolg daarvan is. Wanneer op 'n kousale en simmetriese wyse oor 
verkiesing en verwerping gepraat word, is dit onmoontlik om deur 'n een-
voudige ontkenning die idee af te weer dat God die sonde en die ongeloof 
op dieselfde wyse gewil en veroorsaak het as die geloof en die redding. 
Berkouwer beroep hom hier op Bavinck wat die prinsipiële asimmetrie van 
Gods besluite oor verkiesing en verwerping gehandhaaf het, en in die be-
sonder ook die idee afgewys het wat in die tradisie meermale voorkom, dat 
die uitverkiesing op Gods barmhartigheid en die verwerping op sy geregtig-
heid teruggevoer moet word. Dit sou daarop neerkom dat die verwerping 
noodsaaklik is as openbaring van die geregtigheid van God, asof al Gods 
eienskappe nie reeds voldoende in die kruis van Christus geopenbaar is nie 
(Berkouwer: 1955, 200-206). 

Berkouwer ontken nie dat die sonde ook, om 'n uitdrukking van Ba-
vinck te gebruik, "in sekere sin" in die raad van God opgeneem is nie, want 
dit is onmoontlik dat enige mag homself teenoor Gods raad kan verself-
standig en aan die oormag van Gods raad kan ontval. Hy wil egter daaraan 
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vashou dat God op geen enkele wyse as oorsaak van die kwaad gedink mag 
word nie (Berkouwer: 1958, 20 e.v.). God is enkel lig en enkel goed. Goed 
en kwaad kan dus nie op dieselfde wyse in Gods raad opgeneem wees nie. 
Daarom klem hy homself vas aan die woord van Augustinus dat die sonde 
non praeter, sedcontra voluntatem dei is, dit is: dat dit teen Gods wil is, maar 
tog nie buite sy beskikking staan nie. So kan ook die verwerping volgens 
Berkouwer nie verstaan word as op dieselfde wyse opgeneem in die raad 
van God as die uitverkiesing nie. Hartstogtelik beroep hy homself op die 
epiloog van die Dordtse Leerreëls waarin verklaar word dat die verwerping 
non eodem modo, nie op dieselfde wyse die oorsaak van ongeloof en godde-
loosheid is, as wat die uitverkiesing die fontein en oorsaak van die geloof en 
goeie werke is nie (Berkouwer: 1955, 204). 

Die ongeloof is altyd die skuld van die mens, en die verwerping is, net 
soos die oordeel, betrokke op die menslike sonde waarvoor hyself die skuld 
moet dra. Berkouwer sien die verharding as Gods reaksie op die skuld van 
die mens en daarom as daad van God in die geskiedenis. Krities grens hy 
homself af van Calvyn wat agter die menslike skuld die verwerping van 
God sien staan as die diepste oorsaak van die menslike afval en sonde. Hy 
verkies om hom liewer te hou aan Calvyn se uitspraak dat 'n mens nie 
dieper as sy eie skuld hoef te soek na die oorsaak van sy verdoemenis nie. 
Die Skrif bied geen antwoord op die vraag na die herkoms van die sonde 
nie en op hierdie plek moet ons ook halt hou en erken dat dit 'n raaisel is 
waaroor niks aan ons geopenbaar is, behalwe dat God nie die oorsaak 
daarvan is nie (Berkouwer: 1955, 244 e.v.; 1958, 120 e.v.). 

Berkouwer (soos trouens ook Ridderbos) maak homself los van die tra-
disionele predestinasiaanse eksegese van Rom. 9-11 en kies vir die heilshis-
toriese uitleg daarvan. Hy is van mening dat die Skrif geen grond daarvoor 
bied om te glo dat God uit louter soewereiniteit bepaalde mense van ewig-
heid af verwerp buite hulle sonde om nie. Hy sien in Rom. 9-11 'n duidelike 
bewys daarvan dat God verkiesend en verwerpend in sy omgang met die 
mense besig is om op 'n sinvolle wyse sy liefde vir sondaars en goddeloses te 
openbaar, soos dit in die regverdiging uit genade alleen sigbaar word 
(Berkouwer: 1955, 248 e.v.). Daarom het hy probleme met die leer van die 
verwerping van ewigheid. Dit is 'n logiese konklusie wat volgens hom stry 
teen die hele tendens van die boodskap van die Skrif oor die verhouding 
tussen God en mens. Dit is 'n grensoorskryding van die denke wat in wese 
irreligieus is en 'n struikelblok vir prediking en geloofsekerheid vorm (Ba-
ker: 1981, 115 e.v.). 

5. Waar Berkouwer homself aanvanklik aarselend op bepaalde punte 
krities teenoor sekere aspekte van die tradisionele uitverkiesingsleer opge-
stel het en daarby probeer het om Calvyn en Dordt so gunstig as moontlik 
te interpreteer, blyk hy met die loop van die tyd met steeds meer oortuiging 
sy bedenkinge te formuleer. Hy kan homself wel vereenselwig met die in-
tensie van die Dordtse Leerreëls, maar vind die skolastieke kader waarin 
die leer van die verkiesing daarin voorgedra word, tog onaanvaarbaar 
(Berkouwer: 1963). Met dankbaarheid vereenselwig hy hom met die beslis-
sing van die Generate Synode van die Geref. Kerken in Nederland wat in 
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1970 die gravamen Brouwer teen DL I, 6 en 15 aanvaar het, en daarmee 
prakties die binding aan die leer van die verwerping van ewigheid vir lidma-
te van die Geref. Kerken opgehef het (Berkouwer: 1974, 145-148). 

Hierdie opvattings van Berkouwer vind nie net navolging by sy Kam-
pense kollega Polman nie (Polman: 1965, 189 e.v.), maar word ook in die 
kringe van die Christian Reformed Church van Amerika deur Harry Boer 
verdedig in 'n gravamen wat vra dat die kerk hom van die leer van die 
verwerping van ewigheid in die DL moet losmaak. Sy gravamen word, 
anders as in die geval van dr. Brouwer, in 1980 en 1981 afgewys. Die sinode 
voer aan dat hy die DL verkeerd interpreteer, aangesien hulle nie leer wat 
hy beweer dat hulle leer nie, naamlik dat God deur sy ewige besluit van 
verwerping sonder inagneming van die mens se verdienste of onverdienste, 
in feite die oorsaak van die mens se ongeloof is (Boer: 1983). 

Veel skerper as Berkouwer wys James Daane die leer van die dubbele 
predestinasie af. In sy werk The Freedom of God (1973) het hy dit veral teen 
die leer van 'n omvattende ewige besluit van God wat uitverkiesing en 
verwerping insluit, sowel as "whatsoever comes to pass" (Westm. Conf.). 
Dit maak God tot die oorsaak van alles wat in die tyd gebeur, hetsy goed, 
hetsy kwaad. Hy gaan daarby veral in op die skolastieke denke oor die raad 
van God soos dit byvoorbeeld by Turretinus omskryf is, en hy meen dat die 
raad van God daardeur vergoddelik en met God vereenselwig word. In so 
'n opvatting van die raad en besluit van God bly daar vir die vryheid van 
God geen ruimte meer oor nie, kan God nie werklik meer by die geskie-
denis betrokke gedink word nie, en kan niks van buite God op Hom enige 
invloed uitoefen waarop Hy sou kon reageer nie. 

Daane pleit wel Calvyn en Dordt vry van hierdie soort skolastieke den-
ke, en hy doen dit ook met 'n beroep op Berkouwer se interpretasie. Hy kan 
egter geen waardering bybring vir die uitsprake van die Westminster Con-
fession oor die raad van God, of vir Boettner, Hoeksema, Van Til en selfs 
Louis Berkhof nie, wat volgens hom almal in die ban van hierdie soort 
denke is. Daane wil die uitverkiesing van Christus as sy uitgangspunt neem. 
Die ewige uitverkiesing het betrekking op Christus, op Israel en die ge-
meente, en is in die eerste plek dus iets korporatiefs en kollektiefs, maar in 
die geskiedenis kry mense individueel daaraan deel wanneer God in sy 
vryheid handel deur die roeping en die werking van die Heilige Gees. Ver-
werping is egter nie die noodsaaklike teenkant van verkiesing, sodat die 
verkiesing van Israel die verwerping van die ander volke beteken, of die 
verkiesing van sommige tot die gemeente die verwerping van die wat buite 
is nie. Daarom is die kerk toegerus met 'n boodskap van heil op grond 
waarvan alle mense tot die geloof geroep kan word. 

6. Verskillende gereformeerde teoloë staan krities teenoor hierdie koers 
wat die denke oor die uitverkiesing ingeslaan het. Van verskillende kante is 
bedenkinge geopper teen die opvattings van Berkouwer. Hier moet die 
name genoem word van Van Genderen, Douma, Kamphuis, Bremmer en 
Graafland. Sy kritici wys veral daarop dat hy in sy interpretasie van Calvyn 
en Dordt nie objektief genoeg was nie, maar hulle aanvanklik in die rigting 
van sy eie opvattings oorgetrek het. In werklikheid het hy homself egter 
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inhoudelik losgemaak van Calvyn en die gereformeerde leer van die dubbe-
le predestinasie. Sy afwysing van die parallelliteit van verkiesing en verwer-
ping bring hom volgens Graafland in botsing met die gereformeerde tradi-
sie wat ongetwyfeld die parallellie van uitverkiesing en verwerping in die 
besluit van God geleer het, al is daar ook ten opsigte van die uitwerking van 
die besluit ruimte gelaat vir die mens se skuld as grond van sy regverdige 
veroordeling. In sy eksegese van Rom. 9-11 is hy volgens hulle eensydig en 
gaan nie daarop in dat Gods beskikking inderdaad ook betrekking het op 
die heil of onheil van die individu, en nie net heilshistories verstaan kan 
word nie (Graafland: 1987, 352; Douma: 1966, 289 e.v.; Bremmer: 1973). 

Die denke van Berkouwer het nie sonder eflfek gebly by 'n volgende 
geslag teoloë nie. Tiperend is dat sowel Heyns (1978, 89) as Wentsel (1982, 
195) die standpunt inneem dat dit beter is om nie meer van die term dubbele 
predestinasie gebruik te maak nie, omdat dit in verkiesing en verwerping 
om twee totaal ongelyksoortige beskikkinge van God gaan. Albei verstaan 
ook die verwerping as daad van God in die geskiedenis waarby die skuld 
van die mens in aanmerking geneem word. So probeer hulle wegkom van 
die idee van 'n ewige besluit van verwerping wat louter in Gods welbehae 
gegrond is. Kamphuis wys krities daarop dat Heyns (maar dit sal ook van 
Wentsel geld) nie duidelik genoeg onderskei tussen die verwerping of repro-
batio as besluit van God, en die verwerping as daad van Gods oordeel nie. 
By die laaste word wel die skuld van die mens in berekening gebring, maar 
nie by die eerstê nie, omdat alle mense dan verwerp sou moes geword het. 
Daarom meen Kamphuis dat daar wel 'n goeie sin is waarin van dubbele 
predestinasie gepraat moet word, en dat daar ook 'n sin is waarin daar van 
die parallellie tussen verwerping en verkiesing gepraat moet word, omdat 
die grond van albei uiteindelik Gods vrye welbehae is (Kamphuis: 1982, 
37). Hy vind hierin aansluiting by sy kollega Douma wat self ook uiters 
krities is teenoor die rigting wat ingeslaan is deur Berkouwer, Ridderbos, 
Venema, B. en D. Holwerda en andere (Douma: 1966, 289 e.v.). 

2.3.4. Riglyne 

1. In die leer van die dubbele predestinasie het ons te doen met die diepste 
senuwee van die problematiek rondom die verkiesingsleer, die bron van 
veel van die stryd daaromheen, die oorsaak van veel van die skeefgroei 
waarvan ons in ons historiese oriëntasie moes berig. Daarom is dit juis hier 
noodsaaklik om uiters versigtig te wees vir die logiese dwang van ons mens-
like rasionaliteit. Ons moet hier met groot huiwering praat en eerder te min 
sê as te veel, omdat dit om 'n saak gaan waarin die eer en goedheid van God 
op die spel is. Ons staan naamlik in die leer van die dubbele predestinasie 
voor die vraag na die verhouding tussen God en die kwaad, God en die sonde. 
Dit is vir die hele geloofsverstaan van die grootste belang dat ons daarom 
op hierdie punt binne die grense van die Skrif moet bly. 

Die Bybelse begrippe bahar en eklegesthai bevat in hulleself wel die idee 
van uit-kies. Daarom word hulle ook gekontrasteer met begrippe wat af-
wysing, verbygaan aan, verharding en verwerping aandui (Quell: T W N T 
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IV, 168; Schrenk: TWNT IV, 180). Maar daaruit mag nie afgelei word dat 
verkiesing en verwerping mekaar se noodsaaklike koórdinate is en in die 
Bybel op dieselfde vlak lê nie. Veral as met die leer van die dubbele predesti-
nasie bedoel word dat God van ewigheid af op gelyke wyse sommige mense 
tot die ewige lewe en andere tot die ewige dood bestem het, moet ons 
versigtig wees. Verkiesing kan in die Bybel bloot beteken om te kies uit wat 
voorhande is, en die teendeel daarvan kan bloot beteken om verby te gaan 
aan wat nie gekies word nie, sonder dat daarmee reeds verwerping in die 
tradisionele dogmatiese sin bedoel word. 

Terwyl die Bybel uitgesproke is oor die ewige verkiesing, hoor ons in die 
Bybel nêrens van 'n ewige verwerping nie. Wentsel wys daarop dat die 
Bybel in drieërlei sin oor die verwerping praat: as omkeerbare proses in die 
lewe van Israel, as onherroeplike verhardingsproses en as verwerping in 'n 
finale sin by die laaste oordeel (Wentsel: 1982, 176). Die Bybel ken dus wel 
die verwerping as 'n realiteit, maar bring dit altyd in verband met die mens 
se skuld en sy verwerping van God. So word dit in verband met Saul ge-
bruik (1 Sam. 16: l ) o fvan die verwerping van Israel vanweë hulle sondes (2 
Kon. 17:20; 23:27). Dit geld ook van die begrippe verharding en verblin-
ding of die oorgee van mense aan die oordeel wat op hulle volharding in die 
sonde volg (Hand. 19:9; Rom. 9:18; Heb. 3:8, 13, 15; 4:7; Joh. 12:40; 2 
Kor. 4:4; 1 Joh. 2:11, ens.). In al hierdie gevalle het dit te make met Gods 
toorn en oordeel oor die menslike skuld. 

Die leer van die ewige verwerping as korrelaat van die ewige uitverkie-
sing is 'n rasionele teologiese konstruksie, 'n theologoumenon (Van Ruler) 
wat bedoel om die boodskap van die Skrif korrek te interpreteer, en meen 
om daarby verder te moet gaan as die Skrif self. Die vraag is waarom dit 
gedoen word. Aan die erns van diegene wat die leer van die dubbele predes-
tinasie as in ooreenstemming met die Skrif verdedig, hoef ons nie te twyfel 
nie. Daarom moet ons vra na hulle beweegredes. 

2. Die rede waarom die leer van die dubbele predeslinasie aanvaar word, 
is omdat dit so logies is. Die logika sê dat as God werklik soewerein is en 
oor alle dinge beskik, die idee van die dubbele predestinasie onontwykbaar 
is. Vereers moet elkeen wat weier om sonde en kwaad dualisties as mede-
ewig saam met God te sien, daarvan uitgaan dat God nie deur die sonde 
verras is nie, maar dit van ewigheid af in sy raad opgeneem en dit gewil het. 
Daarnaas moet daaraan vasgehou word dat God in sy ewige voorsienig-
heid oor die kwaad beskik het, soos Hy alles bepaal het wat in die tyd sou 
gebeur. Dat mense dus aan die sonde skuldig word en verdien om verwerp 
te word, kom nie uit hulself op nie, maar is reeds tevore oor hulle beskik, al 
is dit ook so beskik dat dit in vryheid deur hulle gekies word. Derdens moet 
aanvaar word dat God vrymagtig besluit het oor wie Hy van ewigheid uit 
die bedorwe mensheid wil verkies tot redding en wie Hy nie wil verkies nie. 
Die wat Hy nie verkies nie, is verwerp in dieselfde aksie waarin God die 
ander verkies het. 

So gesien, is dit dus 'n eis van die logika om te aanvaar dat die verwer-
ping net so ewig is en presies op dieselfde wyse op Gods raad teruggaan as 
die verkiesing. Vir hierdie logiese redenasie word dan in die Bybel bevesti-
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ging gevind in alle tekste wat handel oor Gods albestier soos dit veral in die 
skolastieke voorsienighcidsleer funksioneer het. 'n Uitspraak soos dié in 1 
Pet. 2:8 wat sê dat die goddelose mense oor Christus struikel "soos God dit 
vir hulle bestem het", maar ook alle tekste wat op Gods voorbeskikking 
met betrekking tot die kwaad betrekking het (soos bv. rondom die kruis 
van Christus waar mense in hulle goddeloosheid die wil van God volgens sy 
beskikking gedoen het, vlg. Hand. 2:23; Luk. 22:22), kan dan funksioneer 
as bevestiging daarvan dat God van ewigheid af die kwaad gewil het en 
sommige mense gepredestineer het tot die kwaad en die ewige dood as die 
loon van die sonde. 

3. Maar waarom is andere dan nie bereid om hulle op hierdie logiese weg 
te volg nie? Eenvoudig omdat dit onmoontlik is om ons menslike logika op 
God en sy omgang met die wêreld van toepassing te maak. Ons moet wel 
denkend en rasioneel met die Bybel omgaan, maar dit is uiters belangrik 
watter soort rasionaliteit ons in verband met die uitleg van die Skrif ge-
bruik. Die soort rasionaliteit van die skolastiek gaan op 'n wyse met die 
Skrif om wat te reglynig is en juis daarom op beslissende punte die grense 
van die Skrif oorskry. Dit werk met logiese deduksies wat verydelend werk 
vir die doel om die Bybel beter te verstaan, omdat dit ons opsaal met 
probleme wat vir die gelowige verstaan van die Skrif onnodig is. Daarom 
moet ons die huiwering van Bullinger en andere om hier logiese konse-
kwensies te trek, nie as swakheid beskou nie, maar as openbaring van 'n 
Bybelse skroorfi. 

Die gewigtigste beswaar is dat die goedheid van God in die logiese kon-
struksie van die dubbele predestinasie nie genoegsaam geëer word nie. In 
die supralapsarisme is 'n wysgerige kragtoer nodig om duidelik te probeer 
maak dat God nie die oorsaak van die sonde is nie. Dit hang saam met die 
wyse waarop ook die voorsienigheidsleer reeds in die ban van 'n rasionele 
konstruksie gekom het wat dit moeilik maak om te verstaan waarin Gods 
genadige voorsienigheid verskil van die determinering deur 'n fatum (Du-
rand: 1982, 207 e.v.). In verbinding daarmee word via die leer van Gods 
alwerksaamheid en sy ewige dekrete waarin alles in 'n voortydelike ewig-
heid vasgelê is, 'n uitverkiesingsleer gekonstrueer wat nie meer duidelik kan 
maak dat God op geen manier met die sonde in verband gebring kan word 
nie. Die kerk het dit altyd as lasterlik beskou om God die oorsaak van die 
kwaad te noem, maar die skolastieke rasionaliteit lei tot die konsekwensie 
dat God dit tog gewil het en deur sy besluit van verwerping mense gepre-
destineer het om die kwaad en die sonde te doen. 

Op hierdie punt moet ons eenvoudig luister na die leer van die Skrif dat 
God lig is en dat daar in Horn geen duisternis is nie (1 Joh. 1:5). Berkouwer 
noem dit die apriori van die Skrif dat God hoegenaamd nie die oorsaak van 
die sonde is nie. Daaraan moet vasgehou word omdat die oorsprong van 
die sonde 'n raaisel is waaroor niks aan ons geopenbaar is nie. Wat wél 
geopenbaar is, is dat die Skrif die mens verantwoordelik hou vir sy sonde. 
Die sonde wat hy doen, is sy skuld. Daaragter kan ons nie teruggaan nie 
(DL III/IV, 9). Wat dus in die Skrif staan oor die beskikking van God oor 
die kwaad en selfs die bestemming van mense om die oordeel te ontvang 
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wat op die kwaad rus, moet in die lig van hierdie apriori geïnterpreteer 
word. God handel met die kwaad as iets wat voorhande is. In sy regering 
hanteer Hy dit op 'n wyse wat dit uiteindelik sy doel laat dien en tot sy 
verheerliking strek. Onder geen beding mag egter vanuit die idee van Gods 
soewereiniteit as sodanig konklusies getrek word wat die Skrif juis nie trek 
nie. 

4. Volgens die Bybel verkies God die waardelose, die sondige, die onver-
dienstelike mens uit louter liefde en welbehae, sonder dat daar in hom enige 
grond vir Gods liefde gevind kan word. Maar God verwerp volgens die 
Bybel niemand uit louter welbehae en sonder dat daar in hom 'n regmatige 
grond vir die verwerping aanwesig is nie. Dit hou in dat daar 'n prinsipiële 
verskil tussen Gods verkiesing en verwerping bestaan. Op hierdie prinsipi-
ele asimmetrie tussen verkiesing en verwerping is met reg gewys deur die 
infralapsarisme en deur verskillende teoloë in die nuwe diskussie oor die 
verkiesingsleer. Die supralapsariese leer van die dubbele predestinasie voer 
verkiesing en verwerping op dieselfde wyse tot die welbehae van God terug. 
Soos die ewige verkiesing die oorsaak van die geloof van die verkorenes is, 
is die ewige verwerping die oorsaak van die ongeloof van die verworpenes. 
Daar word wel gesê dat God hulle op sodanige wyse verwerp, dat hulle eie 
skuld by voorbaat daarby as naaste oorsaak van hulle veroordeling verdis-
konteer word (vgl. Calvyn: Inst. Ill, 23, 8). Dit op sigself dui reeds 'n 
bepaalde asimmetrie aan. Maar die verstaanskader waarbinne hier gepraat 
word, lei daartoe dat Gods besluit van verwerping die diepste oorsaak van 
hulle sonde en dus ook van hulle veroordeling is; in dié sin rus die verwer-
ping op dieselfde wyse in Gods welbehae as die verkiesing, sodat daar 
sprake is van 'n parallellie. 

In hierdie opsig is die infralapsarisme beter as die supralapsarisme. Dit 
bring Gods soewereine besluit van verkiesing en verwerping eers op die 
vlak van die sondige mensheid ter sprake. Deur die val van Adam is die hele 
mensheid in die sonde gestort en daarom handel God reeds met die gevalle 
mensheid. Ons het vroeër gesê dat die infralapsarisme logies inkonsekwent 
is in vergelyking met die supralapsarisme, maar juis daarin probeer dit die 
Bybel naspreek, wat Gods verharding van mense altyd sien as die oorgee 
aan die kwaad waarin hulle hulself gestort het (NGB 16). Die infralapsaris-
me leer dus wel die dubbele predestinasie, maar dit laat meer reg geskied 
aan die asimmetrie van verkiesing en verwerping. 

Die vraag is egter of dit duidelik genoeg geskied. Ook die infralapsarisme 
werk met die idee van die voortydelike dekrete van God en die aloorsaak-
likheid van God. Op die standpunt van die infralapsarisme is dit nog 
steeds moontlik om met die harde logika net op 'n laer vlak te opereer, en 
dan te sê dat die feit dat God aan sommige mense nie die gawe van die 
geloof gee nie, die diepste rede daarvoor is dat hulle verlore gaan (vgl. 
Kamphuis hierbo). Dan is ons weer by dieselfde punt as in die supralapsa-
risme. Die parallellie is dan maar nog steeds aanwesig. Nog steeds kan gesê 
word dat dit nie 'n mens se sonde as sodanig is wat daaroor beslis dat juis 
hy verwerp word nie, want dan sou alle mense verwerp moes word. Die 
laaste en diepste grond van die verwerping is Gods wil, soos die laaste 
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grond van die verkiesing sy vrye welbehae is. Maar daarmee word aan die 
mens 'n alibi vir sy sonde verskaf. Dit is dan eintlik tog maar God se skuld 
dat mense verlore gaan, want Hy hou die gawe van die geloof terug. Soos 
Adam redeneer die sondige mens dat dit eintlik God se skuld is dat hy 
gesondig het. In plaas daarvan dat die verlorene op sy eie skuld gewys 
word, word hy in die posisie geplaas om te sê dat hy dit tog nie kan help as 
God hom nie uitgekies het nie. Asof 'n mens voor die regterstoel van God 
sal kan gaan staan en sê: Jammer, Here, U het my nie die geloof gegee nie. 
Dit is U eie skuld dat ek verlore gaan! 

Ons kan by die infralapsarisme aansluit in die afwysing van die soort 
parallellie van die supralapsarisme, maar ons sal bereid moet wees om nog 
minder rasioneel sluitend as die infralapsarisme te dink. Ons sal op grond 
van die Skrif se boodskap oor Gods goedheid en sy haat teen die sonde 
moet aanvaar dat God nooit op dieselfde wyse uit loutere soewereiniteit 
verkies en verwerp nie. Dit gaan in die sonde en dus ook in die verwerping 
binne die situasie van die sonde om dit wat God nie wil nie, terwyl dit in die 
verkiesing gaan om dit wat God uit genade en met vreugde wil. Daarom 
kan daar van 'n parallellie geen sprake wees nie. Dit gaan in verharding, 
verblinding en verwerping om die toornige reaksie van God teen die sonde. 
Daarin is dit 'n daad van sy geregtigheid waarin sy goedheid en heiligheid 
juis bevestig word (NGB 16). 

5. Daar is in die geskiedenis verskillende pogings aangewend om aan die 
asimmetrie van verkiesing en verwerping uitdrukking te gee. Een daarvan 
was om te sê dat die verwerping berus op Gods voorkennis (praevisio) van 
wat die mens met die genade sou maak (Rome en Lutherse ortodoksie). Dié 
weg is vir ons uitgeslote, omdat dit wel probeer om die geregtigheid en goed-
heid van God orent te hou, maar dit doen ten koste van sy soewereiniteit en 
vrymag. Dit is self ook 'n poging van die logika om die handelinge van God 
deursigtig te maak, en wel deur 'n verselfstandiging van die mens met sy 
vryheid teenoor God. Barth het op sy beurt weer die dubbele predestinasie 
dialekties slegs op Christus betrek om daarmee eintlik weg te doen met die 
verwerping van ander mense, behalwe vir sover hulle rol in die geskiedenis 
die verwerping van Christus afbeeld. Ook dit is egter 'n konstruksie met 'n 
sterk logiese inslag. Tereg is daarteen beswaar gemaak omdat alles by Barth 
so deursigtig word, en daar na die kruis van Christus geen plek meer oorbly 
vir die toorn en gerig van God waaroor die Bybel praat nie. 

Dit is veel beter om nie sulke teorieë te ontwerp nie, maar eenvoudig te 
bly by wat die Skrif ons leer oor Gods omgang met die mensheid in die 
geskiedenis. Die skolastieke denkwyse om sowel Gods voorsienigheid as 
die predestinasie as voortydelike besluite te sien wat in die tyd maar net 
uitgevoer word, bring ons in 'n denkkader wat voortdurend om logiese 
verklarings roep wat die grense van die Skrif oorskry. In hierdie verband 
sluit ons aan by wat ons vroeër gesê het oor die werklikheid van uitverkie-
sing en verwerping. In die resente diskussie oor die uitverkiesing is van 
verskillende kante beklemtoon dat die verkiesing van ewigheid nog iets 
anders is as dat die verkiesing suiwer temporeel aan alles voorafgaan (Van 
Genderen: 1969, 107). 
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Sonder om in 'n historisering van die uitverkiesing op te gaan, kan ons sê 
dat ons in sowel die leer van die voorsienigheid as in die van verkiesing en 
verwerping moet onthou dat ons met die lewende God te make het en met 
sy soewereine en vrye beslissings hier en nou, eerder as met ewige dekrete 
wat die posisie tussen God en mens in die verlede reeds onveranderlik 
vasgelê het.. Die probleem van die leer van die dubbele predestinasie is nie 
dat ook die verwerping as 'n vrymagtige beslissing van God gesien word 
nie, maar dat die besluit aangaande verwerping net soos die van die verkie-
sing as 'n voortydelike bestemming deur God voorgestel word, en dat dan 
op grond daarvan 'n oorsaaklike verband tussen Gods besluit en die mens 
se sonde of ongeloof gelê moet word. 

Ons het tevore ook reeds gesê dat ons nie die uitverkiesing wil historiseer 
deur dit los te maak van die raad van God nie, maar dat ons die raad van 
God ook nie wil losmaak van die lewende en handelende God self nie. Alles 
wat met God te make het, is ewig. God handel in alles volgens sy ewige 
voorneme en heilsplan, in die vrymag van sy genade en sy gerig. Daarom is 
die historiese gebeure van Gods verkiesing van sy volk nie histories begrens 
nie, omdat dit gewortel is in die ewige voorneme van God wat ongetwyfeld 
ook bowe-histories en voortydelik van aard is op 'n wyse wat ons verstand 
te bowe gaan (Ef. 1:4). Waar die Bybel nie die verwerping op dieselfde wyse 
met 'n bowe- en voortydelike voorneme van God in verband bring nie, 
moet ons aflei dat die verwerping wel nie buite Gods raad omgaan nie, 
maar nie op dieselfde wyse as die verkiesing daarin funksioneer nie. Dit 
moet eerder verstaan word as die skadu wat op 'n onverklaarbare wyse 
rondom die verkiesing sigbaar word vanweë die raaisel van die sonde. Juis 
die Woord van die lewe word vir sommige tot 'n struikeling. Maar dat dit 
gebeur, is volgens Calvyn die aksidentele, nie die bedoelde resultaat van die 
evangelie van Gods genade nie. 

Dat ook verwerping en gerig te make het met die vrymag van God, kan 
nie betwyfel word nie, maar dit neem niks daarvan weg nie dat dit die 
vrymag van sy toorn en gerig is, wat op 'n totaal ander vlak lê as die keuse 
van sy liefde. As ons anders as wat die Skrif doen, tog van 'n ewige verwer-
ping praat, dan moet dit duidelik wees dat ons daarmee nie 'n voortydelike 
besluit bedoel nie, maar 'n besluit van die ewige God (Heyns: 1978, 91). 
Hoewel God in sy raad wel die sonde omvat en omring, hanteer en beheer, 
gebruik en oorwin, kan ons nie met Van Ruler sê dat God die sonde gewil 
het nie (Van Ruler: 1973, 49 e.v.). Hoogstens kan ons met Augustinus sê 
dat die sonde contra sed non praeter voluntatem dei is (Enchir. 100). God 
hanteer in sy raad die sonde wat Hy nie wil nie en waarvan Hy nie die 
oorsaak is nie, waartoe Hy ook nie besluit het nie. 

As alles wat ons sê oor hierdie dinge tog deur en deur menslik is, laat ons 
dan maar ook menslik bly in ons siening dat die besluit van die verwerping 
Gods reaksie op die situasie van die sonde is soos dit deur die sondeval 'n 
realiteit in die geskiedenis is. Laat ons dan maar die moed hê om 'n posisie 
in te neem wat logies gebroke is, maar wat probeer om aan die goedheid 
van God vas te hou en Hom in geen enkele opsig met die oorsprong van die 
kwaad in verband te bring nie, terwyl juis die mens self skuldig gestel word. 
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6. Daarom moet ons in ons beskouing van die verwerping ruimte maak 
vir die droefheid en bewoënheid waarmee Paulus oor die verharding van 
Israel praat. Daarin weerspieël hy die droefheid van God self soos dit 
dwarsdeur die Bybel sigbaar word rondom die raaisel van die sonde. God 
het berou daaroor gehad dat Hy die mens gemaak het toe Hy sien dat hy sy 
lewe lank net slegte dinge doen (Gen. 6:5-6). God wil vir die sondaar die 
lewe, maar hy kies self die dood (Eseg. 33:11; 2 Pet. 3:9). Die verwerping 
van 'n deel van sy skepping is tot smart van God die uiteinde van 'n weg 
waarop Hy Homself met die mens in sy lankmoedigheid bemoei (Rom. 
9:22). Die hele dag brei Hy sy hande uit na 'n ongehoorsame en weerspan-
nige volk, maar tevergeefs (Rom. 10:21). Verwerping vind plaas binne die 
konteks van Jes. 5:4, as God vra: Wat kan Ek nog vir my wingerddoen wat 
Ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat dit suur druiwe voort-
gebring het terwyl Ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? Dit is nie 
maar poëtiese inkleding wat ons met ons meerdere logika kan oplos in die 
rasionele wete dat agter die ongehoorsaamheid van die volk tog Gods ewi-
ge wil tot verwerping sit nie. 

Die wyse waarop God in hierdie situasie met sy volk omgaan en die vrae 
waarom Hy in bepaalde gevalle die weerstand teen sy genade breek en in 
ander gevalle nie, en of dit dan nie onregverdig van God is as Hy sommige 
vermurwe en ander verhard nie, was ook reeds aan Paulus bekend, maar hy 
probeer nie om hulle te beantwoord op die vlak waarop hulle gestel word 
nie. Dit sou immers beteken dat hy saam met die vraesteller 'n neutrale 
posisie moet inneem buite die geloofsverhouding waarin hy tot God staan, 
sodat hy vandaar met die maatstaf van die menslike rede en sedelike be-
wussyn oor God kan oordeel. 

Maar so 'n situasie is vir die mens nie moontlik nie. God is werklik Gód, 
en daarom is die situasie tussen Horn en die mens ook van 'n eie orde, sodat 
dit alleen van binne uit, vanuit die geloof in God en die vertroue op Horn 
aanvaar kan word. Daarom antwoord Paulus met die weervraag wie die 
mens nou eintlik is om met God te wil redeneer, en in die beeld van die 
pottebakker wys hy op die mag en reg van God oor sy skepsel, sodat dit 
dwaas is om met God in die gerig te wil tree (Rom. 9:20-22). Dit geld nog te 
meer waar dit duidelik is dat die Pottebakker werk met die klei van die 
sondige, verworde mensheid. Wie die skuld van die mens voor God as die 
mens se eie skuld verstaan en aanvaar, weet dat die grond van die verhar-
ding en oordeel nie by God gesoek moet word nie, maar in die mens self. 
Daarom kan ons in die geloof alleen aanbiddend staan voor die rykdom en 
wysheid en kennis van God, voor die ondeurgrondelikheid van sy oordele 
en die onnaspeurlikheid van sy weë, omdat God ook uit die kwade nog die 
goeie laat voortkom (Rom. 11:33). 

Hierdie erkenning van die majesteit en heerlikheid van God is daarom by 
Paulus gevul met verwondering oor die goedheid en heerlikheid van Gods 
weë. Dit bring hom tot aanbidding en lofsegging en nie tot dowwe berus-
ting soos voor die noodlot nie. God is die God van alle geregtigheid, en as 
Hy iets doen, kan daarin per definisie van geen onreg sprake wees nie, selfs 
al is dit vir ons nie deursigtig nie. God is in sy wese liefde, en daarom kan 
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die geloof met volkome vertroue vashou aan God wat die fontein is van al 
wat goed is (NGB, 1). God kan op geen enkele manier met die kwaad in 
verband gebring word, asof Hy dit gewil het nie. 

Miskotte het daarop gewys dat die vreugde oor die verkiesende liefde 
van God altyd getemper is deur die idee wat in die skolastiek voorop ge-
staan het, dat dit in die uitverkiesing om Gods seliliefde en selfverheerli-
king gaan. God sou Homself dan verheerlik deur in verkiesing en verwer-
ping sy deugde van barmhartigheid en geregtigheid tot voile openbaring te 
laat kom. Maar dit beteken dat die mens gedink moet word as 'n wese wat 
slegs deur God gebruik word vir sy selfverheerliking en dat God self in 
hierdie siening die verborge God bly wat minstens naas sy goedheid ook 
nog 'n onbekende faktor in Homself omdra wat nie in Christus geopenbaar 
is nie (Miskotte: 1971, 174 e.v.). Van hierdie Godsbeeld moet ons inder-
daad verlos word om te verstaan dat God in Homself nie anders is as die 
God van die liefde wat die wêreldso liefhet, dat Hy sy Seun oorgegee het ter 
wille van die heil van die mense nie. Tot die egte lofprysing oor die diepte 
van Gods liefde kan ons alleen saam met Paulus kom, as ons weet dat God 
werklik vir ons is (Rom. 8:31 e.v.) en dat daar geen skaduwee oor sy liefde 
en goedheid val nie. 

Daarmee wys Paulus die weg ook vir die dogmatiese denke oor die leer 
van die uitverkiesing. Ons het geen ander keuse as om met Augustinus en al 
sy leerlinge vas te hou aan die leer van die vrymagtige genadekarakter van 
die uitverkiesing nie. Maar dan moet ons daarvan uitgaan dat dit om Gods 
goedheid en genade gaan, om sy onverdiende guns en ewige meedoë, en dat 
ons nie met rasionele konstruksies die uitsig op Gods loutere goedheid 
moet versper nie, selfs nie eers deur die konsep van die dubbele predestina-
sie nie. Daarom kan Heyns en Wentsel sê dat 'n mens liewer nie van dubbe-
le predestinasie moet praat nie, selfs al wil hulle nie die kwaad en die ver-
werping van Gods raad en regering losmaak nie. Juis ons diepe ontsag vir 
God moet ons hier uiters versigtig maak. 
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2.4. DIE PROBLEEM VAN DIE 
UNIVERSALISME 

2.4.1. Die triomf van Gods genade 

(1) Die universalistiese tendens is van die begin af in Barth se denke aanwe-
sig. Reeds in die eerste uitgawe van die Rómerbrief kom dit al na vore. 
Barth kon daarin aansluit by die Blumhardts wie se denke sy teologie diep-
gaande gestempel het (Scholtz: 1987, 88 e.v.; 105 e.v.). Dit staan by hom in 
verband met sy visie op die allesoorwinnende krag van Gods genade, soos 
dit ook na vore kom in die uitspraak van die Blumhardts wat hy dwarsdeur 
sy lewe telkens weer herhaal het: "Jesus ist Sieger!" - Jesus is die oorwin-
naar! K D I I / 2 is wesenlik net 'n dogmatiese uitwerking en motivering daar-
van. In sy bekende boek uit 1954, De triomf der genade in de theologie van 
Karl Barth, tipeer Berkouwer Barth se teologie as 'n teologie van die triom-
fantlike genade van God in Christus Jesus. Dit geld in die besonder van 
Barth se leer van die uitverkiesing wat die hart van sy teologie is. 

(2) Volgens Barth het God gekies om die mens, dit wil sê: alle mense, in 
Christus genadig te wees. Daarom kom sy leer prakties daarop neer dat 
Jesus Christus dieenigste uitverkorene en die enigste verworpene is (KD II/2, 
175 e.v.). Van geen mens mag meer gesê word dat hy deur God verwerp is 
nie. Aan alle mense mag die blye boodskap verkondig word dat hulle in 
Christus uitverkies is. Hoogstens kan twee groepe mense in die geskiedenis 
die verkiesing en verwerping van Christus afbeeld. Albei hierdie groepe is 
egter opgevang in Gods genadevolle verkiesende handeling. Daarin is die 
verset van die sogenaamde verworpenes teen Gods verkiesing 'n magtelose 
en onmoontlike poging, selfs al is dit fakties 'n werklikheid. In hulle verhar-
ding en verwerping dien hulle nog steeds die verkiesing, soos blyk uit die 
voorbeeld van Israel uit Rom. 9-11, waar hulle verwerping die verkiesing 
van die kerk dien. So dien ook Judas se verworpenheid die heilswerk van 
God in Christus. Daarom is hierdie verworpenes tog maar "sogenaamde" 
verworpenes. Die finale woord oor hulle is nie gespreek deur die rol wat 
hulle in die heilsgeskiedenis vervul nie. In elk geval mag die uitverkorenes 
nie glo aan die definitiewe verwerping van die sogenaamde verworpenes 
nie. In die lig van Gods genade moet dus gehoop en gebid word dat daar 
ook vir die verworpenes nog 'n heilvolle toekoms wag. 

(3) Wanneer op hierdie punt die logiese konklusie getrek word dat Barth 
dus die leer van die apokatástasis huldig, ontken hy dit ten sterkste. Hy wil 
die uitkoms van die geskiedenis in die hande van God laat. In die oop 
situasie van die prediking moet die heil aan alle mense gepreek word en 
mag wel gehoop word dat hulle almal verlos sal word. Maar tog mag nie-
mand met stelligheid beweer dat alle mense inderdaad gered sal word nie. 
Al is dit waar dat die verwerping van Christus die verwerping van ander 
mense eintlik uitsluit en onmoontlik maak, moet daar tog rekening gehou 
word met die vrye karakter van Gods genade. As die genade van God 
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outomaties alle mense ten goede sou kom, sê Barth in Die BotschaJt von der 
freien Gnade Gottes (1947), dan sou dit beslis nie meer die vrye, Goddelike 
genade wees nie. Daarom wil Barth nie 'n algemene uitspraak maak dat 
alle mense gered sal word nie. Die ongeloof is wel 'n onmoontlike moont-
likheid, maar tog kan dit fakties gebeur dat mense verlore kan gaan. Daar-
om kan Barth ook praat van die lewensgevaarlikheid van die ongeloof en 
die boosaardigheid van die mens se poging om homself teen Gods liefde en 
genade te verset (KD II/2, 388). 

(4) Klaarblyklik is dit by Barth so dat wat Christologies by hom uitgeslo-
te lyk (nl. dat sommige mense verlore kan gaan), pneumatologies tog binne 
die gesigsveld kom. In Christus geld dit wel dat alle mense uitverkies is of, 
soos Barth homself liewer uitdruk, dat niemand nie uitverkies is nie. Maar 
die Heilige Gees moet daardie uitverkiesing in die lewe van die individuele 
mense waar maak, sodat hulle dit in die geloof aanvaar. Wat Christologies 
waar is, moet pneumatologies verwerklik word in die voortgaande aksie 
van Gods verkiesing in die hede, wanneer die mens ook van sy kant in die 
geloof vir God kies. Wat ontologies onmoontlik is, naamlik ongeloof, kan 
eksistensieel tog 'n werklikheid wees. Daarom onderskei Barth tussen die 
objektiewe draagwydte van die versoening in Christus en die subjektiewe 
realisering van die versoening in die lewe van die individuele mense (KD 
IV/1, 162 e.v.). Die werk van Christus en die Gees is wel 'n eenheid, maar 
val tog nie voljcome saam nie. So bly daar nog 'n moontlikheid oop dat 
God in sy vryheid nie aan alle mense die geloof skenk nie. God skuld dit 
aan niemand nie (KD II/2, 462). Al is dit waar dat alle mense virtueel, 
prospektief en de iure in Christus ingesluit is en aan Hom behoort, geld dit 
tog aktueel, eflektief en de facto slegs diegene wat in Hom glo, Hom erken, 
Hom dien en daarin die lede van sy liggaam is, die Christene (KD IV/3, 
321). 

2.4.2. Besware teen Barth se universalisme 

1. Die besware teen Barth se universalisme kan hoofsaaklik onder twee 
hoofpunte saamgevat word: Eerstens word gevrees dat, ondanks sy afwy-
sing van die apokatástasis, hy vanuit sy denkraamwerk feitlik onvermyde-
lik daarop afstuur. Tweedens word daarop gewys dat die objektiwistiese 
wyse waarop hy vanuit die uitverkiesing oor die heil praat, die betekenis 
van die subjektiewe heilstoeëiening deur die geloof grondig relativeer. 

Wat die eerste betref, het Berkouwer byvoorbeeld geredeneer dat Barth 
se supralapsariese denke onder andere inhou dat hy die verhouding tussen 
die vleeswording van Christus en die skepping omdraai, en daarmee die 
sonde verstaan as nie slegs in Gods raad opgeneem, soos die ortodoksie dit 
gedoen het nie, maar ook as reeds in die raad van God versoen in die ewige 
keuse van God om die mens in Christus genadig te wees. Dit maak die 
sonde tot 'n ontologiese onmoontlikheid en loop daarop uit dat die sonde 
gerelativeer en ongevaarlik word, sodat niemand meer daardeur verlore 
kan gaan nie (Berkouwer: 1954, 248 e.v.). 

Berkouwer vra of Barth se afwysing van die apokalástasis met die argu-
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ment dat die vryheid van God daardeur aangetas sou word, werklik gewig 
kan dra binne Barth se totale konsepsie. Is daar nog ruimte vir so 'n onbe-
rekenbare vryheid van God, as by voorbaat met soveel oortuiging daarop 
gewys is dat God in Christus juis gekies het om die mens genadig te wees? 
Indien Barth dit werklik ernstig sou bedoel, sê hy dan nie daarmee maar 
dieselfde as die tradisionele verkiesingsleer nie, wat tog ook geleer het dat 
God vrymagtig sommige met die geloof begiftig en andere nie? Barth wou 
dan juis van die onsekerheid oor hierdie keuse van God wegkom deur te 
leer dat God klaar positief besluit het oor die mens as sodanig? Kan Barth 
se verwysing na God se vryheid binne hierdie konteks enigsins iets meer 
beteken as maar net 'n poging om die gedagte af te weer dat Gods genade 'n 
vanselfsprekendheid is? (Berkouwer: 1954, 284 e.v.). 

2. Verskeie teoloë het veral daarop gewys dat die wyse waarop Barth die 
verkiesing in die wese en trinitariese bestaan van God begrond, die idee van 
die alversoening feitlik noodsaaklik meebring. So sê Haitjema dat Barth 
eensydig nadruk laat val op die godheid van die Middelaar en dan tot die 
konklusie kom dat God in die verkiesing "in ursprunglicher Weise iiber 
sich selbst bestimmt". Daardeur is verkiesing en verwerping, ook van die 
individuele mens, tot in die trinitariese omgang tussen die Vader en die 
Seun ingedra, en kan die antwoord van die mens op die boodskap van die 
heil nie meer ernstig opgeneem word nie, omdat elke mens dan klaar in 
Christus uitverkies is, al is hy in homself nog 'n verworpene (Haitjema: 
1958, 217 e.v.). Ook Von Balthasar voer aan dat die kruis in die magtige 
konsepsie van Barth nie meer die gevolg van die sonde is nie, maar van God 
seewige besluit tot selfontlediging (Von Balthasar: 1976,199 e.v.; 255-256). 
God neem die oordeel oor die menslike sonde op Homself en oorwin dit op 
sodanige wyse dat alle verset daarteen eenvoudig sinloos is. 

Hierdie soort bedenkinge is nie beantwoord nie, maar eerder nog verder 
gevoer deur Jiingel se beroemde parafrase van Barth se Triniteitsleer, Got-
tes Sein ist im Werden (1966), waaruit dit duidelik is dat Barth se teologie 'n 
omvattende teodisee daarstel. Die Gnadenwahlis eintlik 'n keuse waarin die 
trinitariese syn van God self gekonstitueer word: in sy wese as die Drie-
enige wil God niks anders wees nie, as die God van die mense en aanvaar 
Hy verantwoordelikheid vir die skepping waarin die sonde en die dood by 
voorbaat meegegee is. Die oorwinning oor die sonde en die dood is Gods 
saak en sy saak alleen. By Barth is die geskiedenis van die wêreld opgeneem 
in die geskiedenis van God. En die afloop daarvan is nie onseker nie. 

3. Teen hierdie soort kritiek is Barth deur andere in beskerming geneem. 
Reeds Buess het grimmig reageer op wat hy as die oppervlakkige beoorde-
ling van Barth se opvattings deur Brunner sien. Hy wys daarop dat 'n mens 
Barth se uitspraak oor Christus as die enigste verworpene nie as 'n "objek-
tiewe" uitspraak, as 'n "Es-Wahrheit", as 'n stand van sake moet verstaan 
nie, maar as 'n betuiging van die groot beslissing wat by God geval het om 
ons verworpenheid in Christus op Homself te neem. In Gods beslissing is 
dit waar dat slegs Jesus Christus die verworpene is, maar daardie "ge-
schichtliche" beslissing van God moet nog in die historiese werklikheid in 
Gods voortgaande en telkens nuwe beslissings uitgewerk en waargemaak 
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word. En in daardie situasie kan dit gebeur dat die mens (soos Judas!) die 
almag van Gods genade tog nog weerstaan. Tog gee Buess toe dat Barth dit 
nie duidelik genoeg gemaak het nie en homself misverstaanbaar uitdruk, 
sodat nie genoegsaam begryp word dat die uitkoms van Gods genadige 
keuse eers eskatologies sigbaar sal wees nie (Buess: 1955, 56 e.v.). 

Dit is egter veral teoloë soos Hasselaar en Beker (1979, 179 e.v.) en 
Vermeulen (1986, 169 e.v.) wat probeer aantoon dat Barth se kritici horn 
misverstaan. Vermeulen voer aan dat Barth nooit sê dat alle mense of die 
wêreld uitverkies is, of dat alle mense gered sal word nie. Hy praat liewer 
van die "baie" wat deur die een heilsdaad van Christus gered word (vgl. 
Rom. 5), en van die "offene Vielzahl" van diegene wat as uitverkorenes 
lewe. Dit sou verkeerd wees, sê Barth, om die "offene Vielzahl" van die 
uitverkorenes te interpreteer as alle mense, omdat ons in Christus juis met 
die persoonlike, lewende en vrye wil van God teenoor die wêreld en teenoor 
elke mens te make het (KD II/2, 467). Gods genade is geen vanselfspre-
kendheid nie. Dan sou dit geen genade meer wees nie. Dit kan ook deur 
God geweier word. Die vreeslike en onverhoopte kan gebeur, dat mense 
uiteindelik verlore kan gaan (KD IV/3/1, 550 e.v.). 

4. Die tweede groot punt van kritiek teen Barth se universalisme is dat dit 
'n vorm van objektiwisme is waardeur die beslissingskarakter van die predi-
king en die subjektiewe toeëiening van die heil in die geloof aangetas word. 
Brunner was een van die eerste wat hieroor 'n sterk protes laat hoor het. 
Volgens hom word die geloof by Barth verskraal tot 'n blote kognitiewe 
kennisname van Gods genadige beslissing wat eens en vir altyd oor die mens 
geval het. Hy meen dat by Barth sondeval, vleeswording en versoening een-
voudig in die ewigheid terugprojekteer word, sodat niks betekenisvols meer 
in die geskiedenis kan gebeur nie. Vir die geloof as "Goddelike voorwaarde" 
van die verlossing is by Barth geen plek meer nie (Brunner: 1946, 363 e.v.; 
375 e.v.). Die bekende kritiek teen Barth dat by hom alles teruggebring word 
tot "ein Monolog im Himmel" hang hiermee saam (Zahrnt: 1967, 141 e.v.). 

Reeds in sy proefskrif het Berkouwer Barth al daaroor gekritiseer dat hy 
die korrelasie tussen geloof en openbaring nie tot sy reg laat kom nie, 'n 
kritiek wat ook weer terugkeer in sy boek Geloof en Rechtvaardiging van 
1949. Na sy mening moet die prediking by Barth verword tot die afkondi-
ging van 'n stand van sake waaruit die werklike appêl verdwyn (Berkou-
wer: 1954, 258 e.v.). Dieselfde soort kritiek is aanwesig in Weber se verwyt 
dat Barth nog steeds binne die skema van die subjek-objek-polariteit dink. 
Die skolastiek het in hierdie kaders gedink en daarom kon dit nie anders 
nie, of God en mens is as konkurrente verstaan, sodat die vryheid van die 
mens op die vryheid van God in mindering gebring moes word en omge-
keerd. Waar hierdie soort denke voorkom, moet die uitverkiesingsleer of 
deterministies of indeterministies uitval, al na gelang van die vraag of vir 
die soewereiniteit van God of vir die wilsvryheid van die mens gekies word. 
Die gereformeerde ortodoksie het met reg die outonome vrye wil van die 
mens afgewys, maar toe het binne hierdie raamwerk prakties net een 
moontlikheid oorgebly, en dit was om die uitverkiesing op 'n wyse te bely 
wat deterministiese misverstande opgewek het (Weber: 1951, 31 e.v.). 
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Weber meen dat Barth soms uitdrukkings gebruik wat toon dat hy nie 
die polêre denke afgeskud het nie, soos bv. wanneer hy sê dat nie elkeen wat 
uitverkies is, soos 'n uitverkorene lewe nie (KD II/2,253) ens. Daaruit moet 
afgelei word dat almal eintlik uitverkies is, maar dit net nog nie weet nie. 
Dan lyk dit asof Barth aan die versoening in Christus dink as iets wat ons 
objektief kan hê, maar eers agterna subjektief deur die geloof moet toeëien. 
Net so is die uitverkiesing dan iets wat objektief reeds ons deel is, maar wat 
subjektief eers agterna toegeëien moet word deur die werk van die Gees 
(Weber: 1962, 528-529). Binne so 'n denkskema kan dan 'n onderskeid 
gemaak word tussen die werk van Christus en die van die Gees. 

Volgens Weber is dit egter iets totaal anders as wat bedoel word met die 
Bybelse uitsprake oor om "in Christus" te wees. Dit kan nie opgedeel word 
in 'n objektiewe stand van sake en 'n subjektiewe toeëiening daarvan nie, 
omdat dit daarin gaan om 'n persoonlike verhouding tot Christus as Per-
soon. Geloof het nie te make met 'n stand van sake wat vir waar gehou 
moet word nie, maar is 'n lewende verbintenis met Christus, en slegs waar 
hierdie verbintenis bestaan, is daar sprake van uitverkiesing en versoening 
(Weber: 1962, 529). Eers waar dit verstaan word, is dit duidelik dat slegs 
wie in Christus glo (Joh. 3:16), ook werklik die uitverkiesing en die heil in 
Horn deelagtig is. Daarom kan daar nie, soos Barth dit doen, in algemene 
terme oor die uitverkiesing gepraat word as 'n stand van sake wat alle 
mense raak nie. 

5. Barth het hom waarskynlik van hierdie soort kritiek nie veel aangetrek 
nie. Op sy eie manier beklemtoon hy die prediking, en sy visie op die roe-
ping van die kerk as getuie van die heil in Christus is so 'n wesenlike deel 
van sy leer oor die versoening, dat 'n mens moet aanvaar dat dit vir hom 
baie belangrik is. Hy bepaal dan ook die aandag by die oop situasie van die 
prediking waarin die heil aan alle mense bekend gemaak word, in die hoop 
dat God uiteindelik almal sal red. In hierdie verband verbind Barth dan die 
uitverkiesing aan die prediking en spesiaal aan die roeping (KD II/2, 135; 
356 e.v.; 466 e.v.). Hy wil die terme "kennisname" en "mededeling" wat hy 
in verband met die geloof en die prediking gebruik, in hulle voile eksisten-
siële spanning verstaan (vgl. KD IV/1, 856 e.v.). Vir Barth is dit onmoont-
lik om die geloof soos Brunner 'n "Goddelike voorwaarde" vir die verlos-
sing te noem. Geloof as moontlikheid en werklikheid is 'n gawe van die 
Heilige Gees en die heil is daarom Gods onvoorwaardelike geskenk aan die 
mens (KD 1/1, 202; 1/2, 272, 291, 386 en dikwels). 

Daaroor is hy en Berkouwer dit in elk geval met mekaar eens. Berkou-
wer wil ook nie teenoor Barth verdedig dat die geloof 'n voorwaarde is wat 
deur die mens vervul moet word nie, maar hy wil aan die universalistiese 
tendens van Barth se uitverkiesingsleer ontkom deur daaraan vas te hou 
dat die geloof die weg is waarlangs Gods ewige beslissing verwerklik word, 
sodat geloof en ongeloof inderdaad beslissende betekenis het en die onder-
skeid tussen geloof en ongeloof nie gering geag mag word nie. Slegs wie glo, 
word gered. Slegs wie in Christus ingeplant is deur die geloof, het deel aan 
die uitverkiesing in Christus (Berkouwer: 1954, 264 e.v.). Waar dit nie 
gehandhaaf word nie en die verskil tussen geloof en ongeloof nie meer as 
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van beslissende betekenis beskou word nie, is die universalisme feitlik 
onafwendbaar. 

5. Tog is dit 'n vraag of Barth daarmee werklik ten voile getipeer is. 
Kreck en Vermeulen wys daarop dat 'n mens Barth verkeerd verstaan as jy 
maar net op die perfektiese karakter van die uitverkiesing let as iets wat in 
die ewigheid gebeur het, sonder om te verstaan dat die verkiesing ook iets is 
wat in die aktuele situasie van die prediking voortdurend weer gebeur 
(Kreck: 1978, 256-283). Barth hou pneumatologies die vryheid van God 
oop om tog sommige mense in hulle ongeloof te laat, al is die ongeloof self 
'n onmoontlike moontlikheid en 'n onverklaarbare raaisel (Vermeulen: 
1986, 247 e.v.). Dit hoort volgens Barth juis by die aard van die genade dat 
dit aan die mens die vryheid skenk tot die geloof. Die ongeloof kan onder 
geen beding uit die positiewe vryheid wat die genade skenk, afgelei word 
nie. Dit is ontologies uitgesluit. Tog kan die mens nogtans in die ongeloof 
volhard, sy vryheid misbruik en perverteer, sodat hy die ontologiese on-
moontlikheid van die sonde tog onties kan laat verskyn. Juis die genade 
maak dit vir hom moontlik om sy vryheid te misbruik, want die genade stel 
hom in 'n verantwoordelike vryheid voor God, 'n verantwoordelikheid wat 
nie gevrywaar is van misbruik nie, want dan sou dit geen verantwoordelik-
heid meer wees nie. So kan die onmoontlike tog werklikheid word (Krótke: 
1983, 65 e.v.). 

Vermeulen gieen dat Berkouwer in sy kritiek teen Barth logies redeneer 
en logiese vrae stel en nie genoegsaam daarmee rekening hou dat Barth 
dialekties praat, 'n geslote sisteem afwys, die evangelie soos 'n verhaal 
vertel en daarvan uitgaan dat Gods laaste woord nog nie gespreek is nie. 
Slegs wie oog het vir hierdie eienaardigheid van Barth se teologiese denke 
kan verstaan dat hy enersyds die absolute triomf van die genade kan be-
klemtoon, en terselfdertyd tog die leer van die alversoening afwys (Ver-
meulen: 1986, 180 e.v.). 

Dit wil voorkom asof Berkouwer later self besef het dat hy Barth waar-
skynlik te objektiwisties beoordeel het. In sy werk oor die wederkoms van 
Christus hou hy daarmee rekening dat Barth se afwysing van die apokatás-
tasis ernstig opgeneem en verstaan moet word vanuit die oop situasie van 
die prediking (Berkouwer: 1963, 208). Ook Graafland aanvaar dit en wys 
dan daarop dat Barth dus ongeveer in die gees van Amyraut die Christolo-
giese universalisme van sy leer pneumatologies inperk. Daarmee verander 
die kritiek teen Barth. Hy word nie meer beskuldig daarvan dat hy implisiet 
'n alversoening leer nie, maar die vraag word gestel of die universalisme 
wat hy verdedig, nog rymbaar is met die eenheid tussen Christus en die 
Gees en die aard van die versoening soos die Skrif daaroor praat. 

Graafland wys daarop dat dit onmoontlik is om vanuit die eenheid van 
Christus en die Gees te dink dat die Gees nie aan almal vir wie Christus 
gesterf het, ook die gawe van die geloof skenk nie. Die heilsekerheid is ten 
nouste daarmee gemoeid dat daar juis nie tussen die werk van Christus en 
dié van die Gees 'n breuk gedink moet word nie. Daarom het die tradisio-
nele gereformeerde verkiesingsleer ook die geloof in die uitverkiesingsbe-
sluit opgeneem, omdat die uitverkiesing trinitaries verstaan moet word, en 
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dit nie denkbaar is dat die toeëiening van die verlossing deur die Gees 
anders kan uitval as die verwerwing van die heil deur Christus nie. Ook 
Haitjema en Van der Zanden het op hierdie probleem by Barth gewys 
(Graafland: 1987, 525-531; Haitjema: 1948, 220 e.v.; Van der Zanden: 
1949, 107 e.v.). 

2.4.3. Die universalistiese kl imaat 

1. Die teologiese kritiek teen Barth se uitverkiesingsleer het nie verhinder 
dat die universalisme as verskynsel mede deur sy toedoen wye ingang in die 
teologie en kerklike denke gevind het nie. A1 wys hy die alversoeningsleer 
af, is die hele strekking van sy leer nog steeds universalisties, en dit het veel 
daartoe bygedra dat daar in ons tyd feitlik 'n algemene universalistiese 
klimaat heers. Brunner het reeds voorspel dat die universalisme van Barth 
wye instemming sou vind by die moderne mens, en sedertdien is van ver-
skillende kante daarop gewys dat Barth se universalisme duidelik bewys 
hoe sterk hy deur die Aufklárungsdenke beïnvloed is. So vind ons dit reeds 
by Von Balthasar (1976, 256), maar ook by Schwarzwáller (1970, 22 e.v.). 

Die skerpste kritiek in hierdie verband is waarskynlik dié van Trutz 
Rendtorff wat die stelling maak dat Barth in sy leer van die uitverkiesing, 
die sondeleer en die ekklesiologie alles uit die tradisionele opvattings weg-
verklaar wat 'n skaduwee sou kon werp op God soos Hy vir die moderne 
mens voorstelbaar is (Rendtorff: 1972, 161 e.v.). So 'n stelling is in sy 
ongenuanseerdheid beslis onbillik, maar iets daarvan is wel waar. Barth 
was van huis uit nie 'n ortodokse teoloog nie, en in sy denke blyk sy affini-
teit met grondintensies van die Aufklárung. 

Minder geloofwaardig is Van Til se redenasie dat Barth se beïnvloeding 
deur die moderne denke en veral deur die neo-Kantianisme beteken dat hy 
binne die neo-Protestantse humanistiese denke beweeg en daarin aan die 
Remonstrante verwant is, met die suggestie dat hy dus ook met hulle siner-
gisme besmet sou wees (Van Til: 1975, 1976). Von Balthasar, wat self baie 
maak van Barth se moderne wysgerige agtergrond, het in hierdie opsig Van 
Til se kritiek op Barth met reg as "grotesk" beskryf. Barth neem wel die 
motiewe van die Aufklárung op, maar draai hulle dan op hulle kop om 
deur dit in die lig te stel van Gods openbaring in Christus. Barth kan seker 
nie van sinergisme beskuldig word nie, al is dit ook waar dat hy met sy 
universalistiese interpretasie van die uitverkiesing aan bepaalde motiewe 
van die Aufklárung tegemoet kom. 

2. Dit is dan ook nie vreemd nie dat Barth se teologie by die modernisme 
'n bepaalde weerklank opgeroep het. In die gesprek wat na die Tweede 
Wêreldoorlog in Nederland tussen die Ned. Hervormde Kerk en die Re-
monstrantse Broederskap oor die uitverkiesing op gang gekom het, het dit 
duidelik geblyk dat die Remonstrante deur Barth beinvloed is en dat sy 
kritiek op die tradisionele gereformeerde leer en sy universalisme hulle 
waardering uitgelok het. Die rapport wat uiteindelik oor hierdie saak gesa-
mentlik deur enkele Barthiaanse teoloë van die Hervormde Kerk en teoloë 
van die Remonstrantse Broederskap opgestel is, word in sy geheel deur 
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Barthiaanse opvattings gestempel (Enige aspecten van de leer der uitverkie-
zing: 1966). As ons vra hoe dit moontlik is, blyk dit dat die eintlike punt 
waarom dit tussen Gereformeerdes en Arminiane gaan, nl. die vraag na die 
aard van die geloof en die genade-karakter van die heil, nie werklik ter 
sprake gekom het nie. Op daardie punt sou so 'n ooreenstemming eintlik 
nie verwag kon word nie, gesien die handhawing van die outonome mens-
like vryheid deur die Remonstrante. Dat dit tog moontlik was, wys op die 
spesifieke aard van Barth se uitverkiesingsleer. 

'n Mens kan sê dat daar in die geskiedenis voor Barth altyd twee tipes 
uitverkiesingsleer was: dié wat sinergisties sy uitgangspunt in die voorwe-
tenskap van God geneem het, en die wat sy uitgangspunt in die voorbeskik-
king van God geneem het. Barth bied 'n derde moontlikheid: dié van die 
universalisme. Dit interpreteer die voorbeskikking so universalisties dat dit 
die sinergisme onnodig maak, en oorspoel daarmee die verskil wat altyd 
tussen die genoemde twee tipes bestaan het deur dit prakties uit te skakel. 
Dat dié verskil oorspoel kon word, hang daarmee saam dat Barth, wat ook 
al tot die teendeel aangetoon kan word, tog maar in sy universalisme die 
beslissende karakter van die geloof by die subjektiewe ontvangs van die heil 
relativeer. 

3. In Barth se teologie word die oormag van Christus se universele heer-
skappy oor die wêreld beklemtoon. Die verskil tussen kerk en wêreld word 
van hier uit gerelativeer. Die kerk is volkome op die wêreld gerig, en by 
Barth merk ons ook die tendens om die grense tussen kerk en wêreld uit te 
wis. Die openbaring van God in Christus is nie net op die kerk gerig nie, 
maar op die wêreld as geheel. Omdat alle mense ingesluit is by God se 
genadige oer-keuse word die kerk in vergelyking met die wêreld iets voorlo-
pigs, die eerstelinge van die oes, die voorlopige realisering van wat in werk-
iikheid met die hele wêreld objektief reeds gebeur het. Al weet die wêreld dit 
nog nie, en al is dit so dat die openbaring van God in Christus wat oral in 
die wêreld teenwoordig is, slegs in die kerk geken word, is die heil waarvan 
die kerk weet tog ook die toekoms van die wêreld (KD IV/3, par. 69, veral 
140, 188 e.v., 871, 917 e.v.). 

Die kosmiese triomf van Christus is so definitief, dat elke mens sedert die 
opstanding fakties in die lig gestel is en deur Christus tot die heil geroep kan 
word ook sonder die diens van die kerk. Die profetiese amp van Christus is 
so universeel, dat daar ook buite die kerk kennis van die waarheid kan 
wees. Die verlossende werk van Christus mag nie beperk word tot wat ons 
daarvan kan raaksien nie (KD IV/2, 742 e.v.). Barth hoop op 'n universele 
openbaring van die heil ook waar daar van geloof in Christus geen sprake 
was nie. Daarmee relativeer hy die oortuiging dat die heil slegs deur die 
geloof in Christus ontvang kan word. Die heil lê in Christus vas, omdat die 
regverdiging objektief in Christus geskied het as die regverdiging van alle 
mense (KD IV/2, 103 e.v.; Wendebourgh: 1967, 25 e.v.). 

4. Dit is geen wonder dat ons op hierdie punt 'n bepaalde konvergensie 
sien tussen die denke van Barth en die nuwe Rooms-Katolieke teologie nie. 
By teoloë soos Rahner e.a. vind ons 'n Christologiese universalisme wat 
beklemtoon dat die heil iets is wat wesenlik aan die wêreld as sodanig 
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geskenk word en dat daar by elke mens kragtens sy natuur 'n bepaalde 
gerigtheid op die heil in Christus is. Die kerk word gesien as die sakrament 
van die heil wat vir die hele wêreld bedoel is, wat dit afbeeld en instrumen-
ted na die wêreld toe bemiddel. Die heil is nie eksklusief aan die kerk 
gebonde nie, maar is in die hele wêreld aanwesig en vir alle mense bedoel, 
ook vir dié wat buite kontak met die kerk is (Rahner: 1976, 303 e.v. Vgl. 
ook sy Schr. zur Th. X, 531-546, XII, 76-84; 370-386 ens.). Hierdie soort 
gedagtes het ook neerslag gevind in verskillende konstitusies van Vatica-
num II, soos Lumen Gentium (18), Ad Gentes (7) en Gaudium et Spes (22). 

Ook in die ekumeniese teologie soos dit in die kringe van die Wêreldraad 
van Kerke (WRK) voorkom, is daar 'n universalistiese tendens. Gedu-
rende die eerste dekade van sy bestaan het die WRK sterk onder die in-
vloed van die sg. neo-ortodoksie van Barth en sy geesverwante verkeer. So 
vind universalistiese motiewe uit die teologie van Barth hulle weg na die 
ekumene, waarin dit later versterk sou word deur die invloed van Bonhoef-
fer wat, net soos Barth, werk met die oortuiging dat die heil vir die hele 
wêreld reeds daar is (Bethge: 1969, 76 e.v.). 

By Berkhof en Flesseman-Van Leer word die universalisme verbind met 
evolusionistiese motiewe. Die uiteinde van die geskiedenis word dan gesien 
as enkel lig en heil, selfs vir diegene wat nie deur die geloof in Christus gered 
is nie. Uitverkiesing word die opneem van sommige in die gang van God 
deur die geskiedenis met die doel dat hulle die boodskap van heil aan alle 
mense moet deurgee (Flesseman-Van Leer: 1972, 32 e.v.). In die gedagtes 
van Van de Beek, wat deur Barth, Berkhof en die Amerikaanse prosesteo-
logie beïnvloed is, tref ons 'n breë konsepsie aan van God wat in die loop 
van die geskiedenis anders word in sy worsteling met die geskiedenis. Sy 
aanvanklike magskeuse wat die dubbele predestinasie moontlik gemaak 
het, word deur God opgehef in sy finale keuse vir Jesus Christus. Daardeur 
word die weg na die universalisme geopen (Van de Beek: 1984, 252 e.v., 
veral ook 266 e.v.). 

5. In die apostolaatsteologie en die missiologie word daar sedert die 
vyftiger- en sestigerjare teen die agtergrond van die heilsuniversalisme van 
Barth en Bonhoeffer weinig aandag meer gegee aan die idee van die ewige 
verdoemenis. Dit word min of meer verswelg in die triomf van die allesom-
vattende Christuswerklikheid. Die doel van die sending word steeds min-
der die bekering tot die Christelike geloof. Dit beoog eerder om die mens 
hier en nou bewus te maak van die heil wat reeds geskenk is en waaruit slegs 
nog geleef kan word. Dit word min of meer aanvaar dat die ewige heil in 
Christus reeds vaslê, maar dat die heil as sjaloom om verwerkliking roep. 
Die leer van die uitverkiesing word in 'n groot mate oninteressant en obso-
leet, behalwe vir sover dit in die politieke teologie funksioneer as Gods 
uitverkiesing van die armes. In hierdie verband word dan ook meermale 'n 
beroep gedoen op Noordmans se meditasie Zondaar en bedelaar, 'n beroep 
wat in die lig van sy totale denke gesien, nie met reg geskied nie. Die aardse 
en politieke heil is vandag in bepaalde kringe al wat nog om aandag roep, 
noudat die universaliteit van die heil in Christus tot 'n uitgangspunt ge-
word het. 
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Al kan Barth nie vir hierdie ontwikkeling verantwoordelik gehou word 
nie, het sy uitverkiesingsleer daartoe meegewerk dat die belydenis van die 
uitverkiesing soos dit in die verlede in die kerk gegeld het, vervlak is en 
obsoleet geword het. Die uitverkiesing is tot die blye boodskap sonder 
meer verklaar, maar dit is so reserweloos tot blye boodskap verklaar, dat 
dit uiteindelik nie meer in staat was om die boodskap van die vrye genade 
van God waaroor dit altyd in die uitverkiesingsleer gegaan het, te beskerm 
nie. In die universalisme word die genade vanselfsprekend. Die probleem 
van die uitverkiesing is blykbaar vir die besef van vele opgelos. 

2.4.4. Kerugmatiese universaliteit 

I. Terwyl Berkouwer en Weber self diep deurdronge is daarvan dat die 
partikularisme soos dit soms in die gereformeerde tradisie voorgestaan is, 
op sy eie wyse 'n bedreiging vir die vrye aanbod van Gods genade in die 
verkondiging sowel as vir die persoonlike heilsekerheid vorm, gaan hulle 
nie soos Barth in die kant van die universalisme op nie. Hulle wil voile 
erkenning verleen aan die universaliteit van die heil, maar wil deur die 
verbinding van uitverkiesing en prediking die waarheid handhaaf dat die 
subjektiewe toeëiening van die heil deur die geloof wesenlik tot die heil self 
behoort. Daarom bepleit hulle nie die universalisme nie, maar 'n kerugma-
tiese universaliteit waarin die heil wel aan alle mense verkondig word, maar 
slegs ir> die geloof ontvang word. 

Hulle wil die uitverkiesing en die heil nie sien as iets wat buite die mens-
like geloofsbeslissing in die situasie van die verkondiging omgaan, en dan 
maar net as 'n "stand van sake" aan hom bekend gemaak word nie. Dit 
trek vir hulle besef die totale aard van die Bybelse verkondiging skeef. 
Hulle gaan daarvan uit dat Gods Woord in die verkondiging met sy belofte 
en appél tot die mens kom, en dat die uitverkiesing in daardie situasie van 
ontmoeting tussen die mens en die Woord van God deur die Heilige Gees 
voltrek word. Waar die tradisie geneig was om die uitverkiesingsleer Patro-
sentries te hanteer en Barth dit Christosentries gedoen het, wil hulle dit 
Pneumatosentries doen. Daardeur kom daar 'n sterk fokus op die geskie-
denis en die realisering van die uitverkiesing in die werk van die Heilige 
Gees. 

Die weg wat Berkouwer en Weber tussen universalisme en partikularis-
me deur wil gaan, is om elke vorm van spekulasie oor die raad van God en 
sy ewige besluite agterweë te laat en hulle daaraan te hou dat die uitverkie-
singsleer daar is om die leer van die regverdiging deur die geloof alleen te 
onderstreep. Terselfdertyd aanvaar hulle dat die Bybel leer dat die regver-
diging deur die geloof 'n dieptedimensie het in die raad van God, en dat juis 
daaraan die vastheid en troos van die verlossing verbonde is (Berkouwer: 
1955, 168 e.v.; Weber: 1962: 505 e.v.). Hulle hantering van die leer van die 
uitverkiesing bestaan hoofsaaklik in 'n poging om die ewige verkiesing of 
die heilsraad van God te betrek op die gebeurtenis van die regverdiging in 
die geskiedenis. Daarom verbind hulle albei die uitverkiesing met die predi-
king en verstaan die roeping as die gebeurtenis waarby die ewige uitverkie-
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sing in 'n persoonlike ontmoeting tussen Christus en die mens voltrek word 
(Weber: 1962, 547 e.v.). 

Die heil word ontvang in die onberekenbare werking wat die Persoon 
van Christus deur die Heilige Gees in 'n ontmoetingsituasie deur die 
Woord op die mens uitoefen. Daardeur word hy bevry om self ook in eie 
verantwoordelikheid ja te sê op Gods ja vir hom (Weber: 1962, 514 e.v.). 
Daar val egter in hierdie ontmoeting 'n ewige beslissing wat nie in die lig 
van die oormag van Gods genade van sy beslissende betekenis beroof moet 
word nie. Die roeping is 'n gestalte van die uitverkiesing. 

Maar ook die verwerping vind in hierdie situasie plaas. Op 'n onverklaar-
bare wyse is dit naamlik moontlik dat die mens nee kan sê teenoor Gods ja 
vir hom. Ook dit gaan nie buite Gods raad om nie, want die geskiedenis is 
nie 'n selfstandige party teenoor God nie. Ook die mens se ongeloof is nie 
aan Gods heerskappy onttrokke nie. Maar dit gaan tog teen Gods bedoe-
ling in. Die Woord is vir sommige 'n reuk van die dood tot die dood, al is 
die intensie en wese daarvan dat dit 'n reuk van die lewe tot die lewe is 
(Weber: 1962, 555; Berkouwer: 1955, 241 e.v., 291 e.v., 303 e.v.). 

2. Waar uitverkiesing en prediking so op mekaar betrek word, val uitver-
kiesing en versoening saam. Dit is nie moontlik om oor die uitverkiesing van 
die mens te praat buite sy versoening met God in Christus om nie. Dit 
beteken ook dat dit nie moontlik is om oor die uitverkiesing van 'n mens te 
praat buite die geloof om nie. Die gemeente word in Christus uitverkies, en 
wie buite Christus is, kan nie uitverkies of versoen wees nie. Die uitverkie-
sing en versoening is nie objektiewe stande van sake wat buite die persoon-
like effektuering daarvan in die lewe van die gemeente en van individuele 
lede van die gemeente bestaan nie. Vanuit hierdie posisie is dit duidelik dat 
Weber en Berkouwer nie kan meegaan met of die universalisme, of die 
soort partikularisme wat soms die tradisionele uitverkiesingsleer begelei 
het nie. Daarvoor ervaar hulle die krag van die universalistiese woorde van 
die Skrif en die opdrag om die evangelie aan alle mense te verkondig, veels 
te sterk (Berkouwer: 1963, 216 e.v.). 

Soos die uitverkiesing Gods geldige keuse vir die gemeente is, en die 
grense van daardie gemeente eers in die loop van die tyd deur middel van 
die roeping sigbaar word, so geld dit ook dat die genoegsame versoening 
wat Christus bewerk het, deur Hom self nog steeds persoonlik in die roe-
ping tot 'n werklikheid in 'n bepaalde mens se lewe gemaak word. Die 
prediking geskied dus werklik in 'n oop situasie waarin Christus sy ge-
meente deur sy Woord en Gees versamel in 'n proses waarin die Woord 
skiftend en skeidend tussen die mense in die geskiedenis werksaam is. In 
daardie situasie gaan die roeping na alle mense uit, want God wil werklik 
dat alle mense tot redding moet kom. In die appël van die prediking word 
alle mense opgeroep om met hulle klein ja te antwoord op die groot Ja van 
God wat in Christus oor hulle uitgespreek is (Berkouwer: 1955, 268 e.v.; 
Weber: 1962, 527 e.v., 559 e.v.). 

Berkouwer weier dus om soos die partikularisme die versoening van 
Christus net tot 'n vooraf-bepaalde getal uitverkorenes te beperk (Berkou-
wer: 1963, 218 e.v.). Aan die universalistiese tekste van die Skrif kan alleen 
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reg geskied as dit verstaan word van Gods roeping wat tot alle mense 
uitgaan (Berkouwer: 1955, 286). In die antwoord op die algemene predi-
king van die heil word die vryheid van Gods verkiesing sigbaar (Berkou-
wer: 1955,290). Dit is verstaanbaar dat Berkouwer die idee van die geslote 
aantal uitverkorenes (numerus clausus) binne hierdie visie nie meer ter 
sprake bring nie. Dit is nie meer nodig nie, omdat die getal aan Gods 
genade en beslissing oorgelaat kan word. Partikularisme en universalisme 
hang volgens Berkouwer en Weber met die polêre denke saam. As dit losge-
laat word, kan die soewereiniteit van God en die verantwoordelikheid van 
die mens albei gehandhaaf word in 'n visie op die korrelasie tussen genade 
en geloof, waarin God die volledige inisiatief het, en die menslike geloof 
suiwer reseptief en nie-kreatief betrokke is op Gods roeping deur sy Gees 
en Woord (Berkouwer: 1955, 259 e.v.; Weber: 1962, 547 e.v.). 

3. Hoewel Berkouwer se siening in wye kringe as bevrydend ervaar is, is 
daar binne gereformeerde kringe kritiek teen sy denke na vore gebring. Van 
Til het Berkouwer se denke getipeer as 'n nuwe vorm van sintese-teologie, 
waarmee hy suggereer dat Berkouwer, veral vanweë sy bestryding van die 
hantering van die skolastieke kousaliteitskema in verband met uitverkie-
sing en verwerping, noodwendig in die sinergisme moet beland (Van Til: 
1976,44 e.v.). Andere was weer van mening dat sy afwysing van die polêre 
denke en sy siening op die korrelasie tussen geloof en genade op een of 
ander wyse tog beteken dat die mens 'n selfstandige bydrae lewer in die 
verhouding tot God, en dat die gevaar van sinergisme nie heeltemal uitge-
sluit is nie. 

Nog ander wys op die gevaar dat sy eksistensiële manier van teologiseer, 
waarby hy teologie as geloofsdenke verstaan, maklik daartoe kan lei dat 
die openbaring eksistensieel begrens kan word deur wat vir die gelowige 
mens religieus aanvaarbaar is (Baker: 1981, 130 e.v.; Graafland: 1987, 349 
e.v.). Veral Berkhof is van oortuiging dat Berkouwer steeds meer in hierdie 
rigting beweeg het. As voorbeeld daarvan noem hy Berkouwer se diskussie 
met Arntzen oor die kwessie van die apokatástasis (Berkhof: 1965,48 e.v.). 
Daarin het Berkouwer geweier om die partikularisme en die objektiewe 
feitlikheid van die ewige verdoemenis te bevestig. Terselfdertyd het hy egter 
ook die universalisme afgewys. De Moor het oortuigend aangetoon dat 
hierdie posisie wat Berkouwer inneem, direk voortvloei uit sy afwysing van 
die polêre wyse van denke en die neiging om logiese konklusies op grond 
daarvan uit bepaalde aspekte van die Bybelse boodskap te trek. Berkouwer 
is van oortuiging dat sowel die universalisme as die partikularisme hulleself 
eensydig op die Skrif beroep. Hyself wil vashou aan die wyse waarop die 
Skrif die universele betekenis van die evangelie aan die een kant en die 
noodsaaklikheid van die geloof vir die verlossing aan die ander kant, hand-
haaf. Hierin het Berkouwer aan homself gelyk gebly (De Moor: 1980, 136 
e.v.). 

Berkouwer se posisie kan miskien die beste getipeer word deur te wys op 
die ooreenkoms en verskil tussen sy denke en die Richtlijnen van die Ned. 
Hervormde Kerk oor die uitverkiesing wat in 1955 opgestel is na aanleiding 
van die beswaarskrif van ds. Duetz teen die DL. Daarin lug hy baie van die 
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bedenkinge wat later ook in die gravamen van dr. Brouwer van die Geref. 
Kerken na vore sou kom. Verskillende teoloë uit 'n breë spektrum van die 
modaliteite binne die Hervormde Kerk het hieraan meegewerk, en die stuk 
wat in 1961 onder die titel De Uitverkiezing verskyn het, is 'n poging om in 
aansluiting by die tradisionele gereformeerde leer tog rekening te hou met 
nuwe insigte, veral ook met die insigte van Karl Barth. Dit probeer om die 
grondliggende oortuigings van die Reformasie vas te hou, maar terself-
dertyd die leer van die dubbele predestinasie en die idee van die simmetrie 
tussen verwerping en verkiesing van die hand te wys. Die uitverkiesing 
word met die prediking verbind en verstaan as iets wat in die geskiedenis 
voltrek word. 

Tot op hierdie punt is daar geen verskil met wat Berkouwer ook leer nie. 
Die verskil met hom word egter duidelik in die ruimte wat tog gelaat word 
vir die universalisme van Barth, wanneer die aksent veral val op die wêreld-
wye betekenis van die versoening in Christus en die feit dat die kerk slegs 
die eerstelinge is van die oes wat nog moet kom. Dan hoor ons dieselfde 
klanke wat later in die ekumeniese teologie so sterk ontwikkel sal word, 
lets dergeliks geld ook van die Evangelischer Erwachsenenkatechismus uit 
1975. Met 'n beroep op die Leuenberger Konkordie wat tussen Lutherane 
en Gereformeerdes bereik is, word die onvoorwaardelike aanname van die 
sondige mens deur God beklemtoon. In die lig van die Christusgetuienis 
van die Skrif word dit uitgeslote geag dat daar 'n ewige besluit van God tot 
die definitiewe en finale verwerping van bepaalde persone of volke kan 
wees. 

Hierdie element van die universalisme hoor ons nooit by Berkouwer nie. 
Dit is trouens in stryd met die hele tendens van sy denke, omdat dit, soos 
die dubbele predestinasie 'n logiese konklusie uit Gods vrymag is, net weer 
na die ander kant 'n logiese konklusie uit die boodskap van Gods liefde is. 

2.4.5. Riglyne 
1. Hoewel dit uit die Bybelse gegewens duidelik is dat verkiesing en verwer-
ping nie as twee kante van dieselfde saak onder een oorhoofse begrip ge-
bring behoort te word nie, en hoewel dit duidelik is dat God nie in dieselfde 
sin verhard of verwerp as wat Hy verkies nie, kan ons tog nie daaraan 
verbygaan nie, dat daar in Gods verkiesende handeling onderskeid gemaak 
word tussen die mense. Daardie onderskeid het nie net te make met die 
roeping tot diens nie, hoewel dit 'n belangrike element daarvan is. Dit het 
óók te make met die ewige lewe en die ewige dood. Bloot al op grond 
hiervan is dit dus uitgeslote om 'n konsekwente universalisme uit die Bybel 
af te lees. 

Om hierdie rede was die tradisionele universalisme met sy sinergistiese 
inslag ook nie werklik 'n konsekwente vorm van universalisme nie, want 
dit het eintlik net 'n potensiële universalisme voorgestaan: almal het die 
geleentheid om uitverkies te kon word, maar dit hang af van hoe hulle die 
aangebode genade gebruik. Hierdie soort universalisme is in die stryd om 
die uitverkiesing duidelik afgewys in die lyn wat vanaf Augustinus oor die 
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Reformasie loop. Daarop hoef ons hier ook nie verder in te gaan nie. Ons 
wil hier slegs bevestig dat ook die vorm van universalisme wat deur Barth 
voorgestaan is, en tans 'n wye ingang gevind het, afgewys moet word. 

Op die problematiese van Barth se konsep hoef ons na die weergawe van 
die gesprek daaromheen nie weer in te gaan nie. Die argumente dat daarin 
'n onbybelse objektivering van die heil en 'n relativering van die subjektie-
we toeëiening van die heil deur die geloof na vore kom, is genoegsaam deur 
teoloë van verskillende rigtings beklemtoon. In sy latere uitwerking van die 
werk van die Heilige Gees, soos dit deur Vermeulen en andere na vore 
gebring is, sou ons ook 'n erkenning van die kant van Barth kon sien dat die 
element van die subjektiewe toepassing van die heil nie oorspeel mag word 
deur die aksent op die objektiwiteit van die heil in Christus nie. 

2. Dit beteken dan egter dat ook Barth se universalisme nie 'n konse-
kwente universalisme is nie. Hy wil nie sê dat alle mense uitverkies is en ook 
werklik gered sal word nie. Maar wat wil hy dan sê? Hy wil, as ons dit reg 
verstaan, veral sê dat daar 'n oormag van Gods liefde is en 'n triomf van 
Gods genade wat in die tradisionele verkiesingsleer nie genoeg beklemtoon 
is nie. Dit gaan in Barth se verkiesingsleer veral om 'n bepaalde tendens, om 
die visie op die oorwinning van Gods genade en op sy algemene heilswil. 
Barth wil veral nie hê dat oor die verkiesing te klein, te beperk, te suinig 
gedink moet word nie. Hy wil die aandag vestig op die oorvloed van die 
liefde en genade van God, op die onberekenbare goedheid van God. Daar-
om wil»hy die uitverkiesing in verband bring met die liefdevolle hart van 
God en 'n protes aanteken teen die begrensing, die beperking, die suinig-
heid vir die heil wat soms deurslaan in bepaalde partikularistiese voorstel-
lings van die verkiesing. 

Met hierdie motief kan ons op sigself geen fout vind nie. Dit was ook 
reeds by Bavinck aanwesig en dit behoort by almal aanwesig te wees wat 
die evangelie self as blye boodskap verstaan en Joh. 3:16 tot hulle laat 
deurdring. Barth het in die hitte van die polemiek random sy posisie gesê 
dat dit tog 'n merkwaardige soort Christendom is wie se grootste sorg 
daarin skyn te bestaan, dat Gods genade net nie te vry moet wees nie en dat 
die hel tog veral ryklik gevul moet wees met ander mense en nie dalk eendag 
moet blyk leeg te wees nie (Barth: 1947,8). Dit is 'n grimmige, maar tog ook 
pynlike herinnering daaraan dat veral behoudende Christene dikwels so 
humorloos en liefdeloos na die verlore wêreld kyk, en daarin werklik die 
perspektief van Gods oorvloedige liefde mis. 

3. Maar al kan ons hierdie motief van Barth waardeer, is dit tog nie die 
regte weg om daaraan uitdrukking te gee deur met teologiese konstruksies 
te werk wat die grense van die Skrif oorskry nie. Die grense van die Skrif 
word egter oorskry as ons vergeet dat die grootheid van Gods liefde vir die 
wêreld in Joh. 3:16 uitdruklik verbind word aan die weg van die geloof 
waarin dit gesmaak word. Wie die subjektiewe ontvangs van die heil relati-
veer, soos dit in Barth se groot konsep dreig om te gebeur, en soos dit in die 
algemene universalistiese klimaat van ons tyd aan die orde van die dag is, 
kan hom nie daarvoor op die Skrif beroep nie. En al mag ons sorg nie wees 
dat Gods liefde dalk te ruim verstaan sal word nie, moet ons sorg tog wees 
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dat ons daaroor sal praat soos die Skrif daaroor praat. In die Skrif word die 
noodsaaklikheid van die geloof en die gevaarlikheid van die ongeloof nooit 
gerelativeer vanuit die konsep van die oorvloedige liefde van God nie. So 
verkeerd as wat dit is om logiese konklusies uit die soewereiniteit van God 
te maak, so verkeerd is dit ook om logiese konklusies uit die liefde van God 
te maak. 

Nie uit suinigheid vir die genade nie, maar uit eerbied vir die boodskap 
van die Skrif sal ons gedring moet word om die evangelie werklik aan alle 
mense te verkondig met die oproep tot geloof en bekering, maar ook met 
die versekering daarby dat wie nie glo nie, ewig verlore sal gaan. Dit is 
verkeerd om vanuit 'n moderne lewensbesef die uiters ernstige skadukant 
van die evangelieprediking - die oordeel en die ewige verlorenheid - te 
verswyg. Die universalisme loop gevaar om veel oor die liefde van God vir 
alle mense te sê, maar tog te verslap in die missionêre ywer wat daardie 
mense van Gods liefde moet vertel, omdat nie meer genoegsaam besef word 
dat dit om 'n heilige liefde gaan wat troon oor ongeloof en ongehoorsaam-
heid nie. 

4. Die partikuliere karakter van die heil kan in die lig van die Skrif nie 
ontken word nie. Maar dit is iets anders as dat God suinig is met sy genade. 
Die Skrif leer die partikulariteit van Gods genade wanneer dit die betekenis 
van die versoening deur Christus deurgaans beskryf as van toepassing op 
sy gemeente, sy liggaam, sy volk, sy kudde, sy broers, diegene wat aan Horn 
deur die Vader gegee is, ens. Daarnaas staan daar egter ook in die Skrif 
uitsprake wat die heilswil van God of die betekenis van die offerande van 
Christus in verband bring met die behoud van die hele wêreld (Bavinck: 
Geref. Dogm. Il l , 460-461; Punt: 1980, 37-73). Die versoening in Christus 
het kosmiese en universele betekenis (Ridderbos: 1972, 64 e.v.). Aan die 
onmeetbare liefde van God en die universele karakter van die versoening in 
Christus mag nie afgedoen word deur die erkenning van die partikuliere 
aard van die heil nie (Warfield: 1952, 518-519). Die regte omgang met die 
Skrif eis van ons dat ons aan albei hierdie aspekte van die waarheid moet 
vashou. 

In die tradisie van die Augustiniaanse denke is daar 'n swaar aksent op 
die partikularistiese uitsprake gelê, vanuit die gedagte dat die heil slegs vir 
die uitverkorenes bedoel is en dat Christus slegs vir hulle gesterf het. Die 
universalistiese tekste het daarby nie altyd tot hulle reg gekom nie. Tereg is 
wel gesê dat ons sulke tekste in hulle heilshistoriese konteks moet verstaan 
(die nuwe bedeling as universeel teenoor die partikulariteit van die ou bede-
ling). Maar daarmee is tog nie alles gesê nie. Sulke tekste wil ongetwyfeld 
tog ook sê dat die heilswil van God universeel is. God wil dat alle mense 
gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom (1 Tim. 2:4). 
Dit is net nie moontlik om hierdie uitspraak saam met Augustinus te be-
perk tot "alle soorte mense" nie, want die Griekse pas, sonder die lid-
woord, het betrekking op die "universally indefinite", sodat ons dit moet 
verstaan as "anyone at all", "alles was Mensch ist" (A. C. de Jong: 1954, 
173). 

Dit is Gods geopenbaarde wil vir alle mense, sy disposisie teenoor alle 
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mense. Dit is verkeerd om te redeneer dat as God iets wil, dit ook noodwen-
dig sal gebeur, en om dan uit die feit dat talle mense verlore gaan, logies te 
konkludeer dat Gods heilswil nie universeel kan wees nie. As ons so rede-
neer, moet ons logies ook redeneer dat God die sonde gewil het - soos wat 
ongelukkig dikwels in die geskiedenis geredeneer is. Maar as ons aanvaar 
dat Gods wil in die wêreldwerklikheid deurkruis word deur dit wat God nie 
wil nie, dan kan ons, selfs al bely ons dat sulke dinge nooit sonder Gods 
toelating kan plaasvind nie, daarvan uitgaan dat dit moontlik is dat God 
die heil van alle mense wil, maar dat almal tog nie gered word nie, omdat sy 
wil deur die sonde van die mense deurkruis word en Hy toelaat dat dit 
gebeur. Die partikuliere karakter van die heil hoef dus nie te beteken dat 
ons die universele karakter van Gods heilswil moet ontken nie, want dan 
kom ons in stryd met tekste soos Matt. 23:37 en Rom. 10:21 waaruit dit blyk 
dat die wil van God vir die mense deur hulle eie verset deurkruis kan word. 

5. Die huiwering daarvoor om die universaliteit van Gods heilswil te 
aanvaar, hang histories daarmee saam dat dit feitlik altyd gekombineer is 
met sinergistiese opvattings. Die gedagte was dan dat God wel die heil van 
alle mense wil, maar dat Hy tog aan die mens die geleentheid gegee het om 
met sy vrye wil te beslis of hy van die heilsaanbod van God gebruik wil 
maak. In die geval van die Remonstrante het dit byvoorbeeld beteken dat 
aanvaar is dat Christus die universele moontlikheid van verlossing vir alle 
mense verkry het, maar dat dit dan van hulle vrye wil en geloof afhang of 
die heil*werklik in hulle lewe geëtfektueer sal word. Omdat die Augustini-
aans-gereformeerde lyn van denke enersyds die effektiwiteit van die versoe-
ningswerk van Christus, en andersyds die onweerstaanbaarheid van die 
genade aanvaar het, was dit vanselfsprekend dat hulle binne hierdie kon-
teks die idee van die universele heilswil van God moes afwys. 

Aan die twee genoemde dinge moet onverkort vasgehou word. Christus 
het sy gemeente werklik eflektief met God versoen. Die genade van God is 
inderdaad ook onweerstaanbaar. Maar daaruit moet ons nie aflei dat 
Christus dus 'n beperkte versoening (limitedatonement) bewerk het nie. Hy 
het inderdaad 'n versoening bewerk wat genoegsaam is vir die sondes van 
die hele wêreld (DLI I , 3-4), maar Hyself gee deur sy Gees diegene eflektief 
en onweerstaanbaar daaraan deel wat deur die Vader na hom getrek word 
(Joh. 6:44). In hierdie verband wil ons aansluit by die protes van Berkou-
wer en Weber teen dié soort objektiverende, polêre denke wat 'n teenstel-
ling konstrueer tussen die verkiesing deur die Vader, die objektiewe versoe-
ning wat Christus bewerk het as 'n grootheid op sigself, en die subjektiewe 
toepassing daarvan in die lewe van die individuele mense. Dié dinge mag 
nie uitmekaar gehaal word, asof uitverkiesing, versoening en die subjektie-
we toepassing daarvan los van mekaar gedink kan word nie. Waar dit 
gebeur, ontstaan dan vrae soos of Gods heilswil algemeen kan wees as die 
Gees net aan sommige die heil toepas, of Christus 'n beperkte o f ' n algeme-
ne versoening bewerk het, en of die toepassing van die versoening deur die 
Gees enger kan wees as die versoening wat Christus objektief bewerk het. 

Die werk van die Vader, die Seun en die Gees mag nie van mekaar 
losgedink word nie. Uitverkiesing, versoening en verlossing kan nie teen-
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oor mekaar geobjektiveer word nie. Die uitverkiesing is Gods geldige keuse 
vir sy gemeente in Christus. Die grense van daardie gemecnte word sigbaar 
in die roeping waarin Christus self sy versoening langs die weg van die 
geloof in die lewe van konkrete mense effektueer. In Christus het ons te 
make met die konkrete uitverkiesende wil van God, en in Christus het ons 
ook te make met die versoening en die verlossing (1 Kor. 1:30). Soos ons 
nie agter Christus wat in die prediking aangebied word, terug hoef te vra na 
'n onbekende wil van God nie, hoef ons nie te meen dat daar 'n diskrepan-
sie tussen die werk van Christus en dié van die Gees is nie. Die vraag of 
Christus vir alle mense gesterf het, is 'n vraag wat nie so in 'n abstrakte 
vorm gestel behoort te word nie. Christus se versoening is objektief genoeg-
saam vir die sondes van alle mense, maar of Christus vir iemand gesterf het, 
hang daarvan af of hy in Christus is. En dit kan alleen konkreet sigbaar 
word wanneer die versoening deur Christus self in sy lewe waargemaak 
word deur sy Gees en Woord. Uitverkiesing, versoening en geloof is ten 
nouste by mekaar betrokke, maar dan nie op 'n sinergistiese wyse nie, maar 
as die kante van die één genadedaad van God tot ons heil. 

6. As ons dit so verstaan, is dit moontlik om met vrymoedigheid te praat 
van die universele heilswil van God wat openbaar word in die prediking 
wat op alle mense gerig is met die ernstige aanbod van Gods genade en die 
bevel om te glo in die beloftes van die evangelie (DL II, 5). Die objektiewe 
betekenis van die heilsmiddele en die heilsekerheid wat deur die partikula-
risme bedreig is, kan so ten voile gehandhaaf word. Niemand hoef daaraan 
te twyfel dat die versoening wat Christus bewerk het, ook vir sy sonde 
genoegsaam is en dat God inderdaad sy verlossing wil nie. Vanuit Gods 
beloftes gesien, mag niemand daaraan twyfel dat die heil wat in die beloftes 
aangebied word, vir hom of haar persoonlik bedoel is nie. Die prediker van 
die evangelie mag met reg 'n universele uitnodiging tot almal rig om tot 
Christus te kom, en by hulle daarop aandring met al die ems waaroor hy 
beskik, omdat hy aan hulle mag betuig dat dit God behaag dat die geroepe-
nes na Hom moet kom, en dat Hy aan almal sal gee wat Hy beloof het: die 
rus vir hulle siele (DL III/IV, 8). 

Die prediker doen dit nie omdat hy dink dat dit die bedoeling van die 
universalistiese tekste is dat alle mense hoof vir hoof uitverkies is en gered 
sal word, of dat Christus vir alle mense hoof vir hoof gesterf het nie. Hy 
doen dit, omdat hy daarvan mag uitgaan dat almal tot wie die Woord met 
sy beloftes kom, werklik opreg deur God geroep word, en dat Christus nog 
steeds persoonlik die genoegsame versoening wat Hy bewerk het, deur die 
roeping tot 'n werklikheid maak in die lewe van bepaalde mense. Soos 
Bavinck tereg opmerk, wil hierdie tekste sê dat Christus nie vir enkele men-
se gesterf het nie, maar vir baie, "voor zeer velen". Die Skrif is nie bevrees 
dat daardalk te veel gered sal word nie. Daarom, uit dieselfde oorweging sê 
die Skrif ook dat God geen behae het in die dood van die goddelose nie, 
maar daarin dat hy hom moet bekeer en lewe; dat Christus 'n versoening is 
en sy lewe gegee het vir die hele wêreld, en dat die evangelie aan alle mense 
verkondig moet word (Bavinck: Geref. Dogm. Il l , 461). 

'n Teks soos Matt. 22:14 oor die baie geroepenes en die min uitverkore-
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nes beteken in sy konteks dan nie dat God slegs die heil van weiniges wil en 
daarom slegs min mense uitverkies het nie. Gelees binne die verband sê dit 
juis dat God die heil van al die genooides wil, maar dat hulle dit self nie wil 
nie, en selfs dié wat dit skynbaar wil, dit nog op hulle eie voorwaardes wil. 
Dit is nie bedoel om 'n verklaring te bied van waarom min mense gered 
word in vergelyking met die baie wat geroep is nie, maar is in die prediking 
van Jesus soos dit dikwels by Matteus die geval is, 'n ernstige waarskuwing 
om nie die tyd van redding te misken nie. Dat sommige wat die evangelie 
hoor, dit nie aanneem nie, is nie die skuld van die evangelie of van Christus 
wat in die evangelie aangebied word nie, en ook nie die skuld van God nie 
(DL 11 I/I V, 9). Ons moet sê: Dit is ook nie die skuld van God, omdat Hy 
hulle nie uitverkies het nie. Dit is hulle eie skuld. God wou hulle red, maar 
hulle wou nie. En God laat dit in hulle geval toe dat sy genade weerstaan 
word en Hy verhard hulle hart as reaksie daarop. 

7. Berkouwer het tereg op voetspoor van Bavinck die universalistiese 
tekste in verband gebring met die universele verkondiging van die heil. In 
die prediking word die boodskap uitgedra dat Christus versoening gedoen 
het vir die sondes van die wêreld. Reeds Calvyn het beklemtoon dat die 
versoening genoegsaam is en dat Christus vir die sondes van die hele wêreld 
gely het. Dit is wel waar dat hy sulke uitdrukkings ook weer kwalifiseer, 
maar dit is tog tekenend van die mag van die Skrifwoord dat sulke uitdruk-
kings by hom en in die DL kan voorkom (DL II, 3-4). Geen teorie, gee'n 
opvatting van die uitverkiesing moet hierdie universele visie relativeer nie. 
Die DL verklaar dat die belofte van heil aan alle volke en mense sonder 
enige onderskeid verkondig en bekend gestel moet word, met die opdrag 
tot bekering en geloof (II, 5). 

Graafland betoog in sy studie oor die geskiedenis van die gereformeerde 
uitverkiesingsleer dat die interpretasie van die DL in die gees van Bavinck 
en Berkouwer met hulle klem op die kerugmatiese universaliteit, histories 
minder korrek is as die van die hipercalvinisme. Hy meen dat nie net by 
Dordt nie, maar ook reeds by Calvyn van 'n egte aanbod van genade aan 
alle mense eintlik geen sprake is nie, omdat God net aan die uitverkorenes 
werklik die Gees skenk wat die toeëiening van die beloftes kan bewerk 
(Graafland: 1987, 41 e.v.; 343 e.v.). Wel erken hy dat daar by Calvyn en 
Dordt van 'n sekere spanning sprake is, maar hy is tog daarvan oortuig dat 
hulle in die streng sin van die woord partikularisties geïnterpreteer moet 
word. 

Die merkwaardige is egter dat Graafland self, ondanks sy gehegtheid 
aan die gereformeerde tradisie, tog klaarblyklik 'n ander kant wil opgaan. 
Hy heg self geweldig waarde aan die evangeliese rigting in Skotland met sy 
ruim visie op die evangelieverkondiging aan almal, met die dringende appêl 
om tot Christus te kom. Hy toon selfs groot belangstelling in Amyraut met 
sy leer dat Christus werklik vir die hele wêreld versoening gedoen het, 
alhoewel die toepassing daarvan deur die Heilige Gees partikulier blyk te 
wees. Opvallend is sy stelling: "Men zal volledig ruimte moeten geven aan 
het bijbels gegeven, waarin de prediking van het evangelie wordt verstaan 
als het heilsgebeuren bij uitstek, dat op geen enkele wijze door een predesti-
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natie van Gods zijde wordt geremd of overschaduwd, maar veeleer erdoor 
wordt geruggesteund" (Graafland: 1987, 601). 

As ons dit reg verstaan, sou ons daaruit die gevolgtrekking wil maak dat 
Graafland, ondanks sy kritiese instelling teenoor Berkouwer, in hierdie 
opsig tog nie so ver van hom af staan nie. In elk geval word hulle verbind 
deur dieselfde evangeliese drang om die blye boodskap aan alle mense te 
verkondig met die oproep om te glo. Albei wil die uitverkiesing nie as 
voorbehoud met betrekking tot die prediking verstaan nie, maar as die 
drangrede daartoe. Ook is daar by albei 'n sekere kritiese distansiëring van 
'n bepaalde hantering van die partikularisme in die gereformeerde tradisie. 

Daarby wil ons onsself graag aansluit. Dat die heil partikulier is, daar-
oor is daar geen verskil nie. Dat die heil alleen gerealiseer word waar God 
sy Heilige Gees gee wat die geloof werk, ook dáároor is daar geen verskil 
nie. Maar daaruit hoef ons nog nie te kom tot 'n vorm van partikularisme 
wat die ruimheid van Gods genade misken, asook die kerugmatiese univer-
saliteit waarmee die hele wêreld gekonfronteer moet word nie. Dit is ook 'n 
vraag of die interpretasie wat Graafland van Calvyn en Dordt gee, nie 
berus op die veronderstellings van die polêre denke nie. Wys die "span-
ning" by Calvyn en Dordt nie moontlik daarop dat ons hulle in bonam 
partem moet interpreteer, in die sin dat hulle nie 'n sluitende partikularisme 
voorgestaan het nie? 

8. Die verbinding van prediking en uitverkiesing beteken nie dat ons sê 
dat uitverkiesing en geloof so saamval, dat niemand sonder bewuste geloof 
uitverkies kan wees nie. Die voorbeeld van kindertjies wat binne die ver-
bondskring sterf nog voor hulle tot hulle verstand gekom het, is hier 'n 
bekende voorbeeld. Maar ook daarnaas sal ons nie God se vryheid en mag 
om mense op 'n buitengewone wyse te red, mag ontken nie. Die miljarde 
mense wat gesterf het sonder om ooit die evangelie van Christus te hoor, 
moet ons in die hand van God laat. In die gewone gang van sake is dit egter 
so dat die geloof kom deur die prediking van die Woord (Rom. 10:14-15). 
Wanneer ons dit so verstaan dat die uitverkiesing deur die Woord gekon-
kretiseer en voltrek word, verkry die prediking nie net 'n baie ernstige 
karakter nie, maar word die belydenis van die uitverkiesing ook die drang-
rede vir die prediking. 

Dit beteken dat ons nie op grond van die uitverkiesing die sending mag 
verwaarloos (omdat almal wat uitverkies is, tog gered sal word), of vanuit 
die hoop dat God uiteindelik almal ook sonder die prediking kan red, in 
ons aandrang op hulle bekering mag verslap nie. Partikularisme en univer-
salisme kan albei op hulle eie wyse die sendingywer ondermyn. Ons mag nie 
mense tot wie die Woord van God nog nie gekom het nie, eenvoudig as 
verworpenes beskou nie, omdat dit 'n streep deur die sending sou trek. Ons 
is geroepe om aan hulle die evangelie van die genade van God in Christus te 
verkondig. In die dimensie van die Gees word die kerk ingeskakel in die 
heilsplan van God met die wêreld en blyk die uitverkiesing nie beperkend 
nie, maar juis verruimend te wees vir ons visie op Gods weg deur die geskie-
denis. Ook moet ons in die gebed by God pleit vir die redding van alle 
mense. Sowel Augustinus as Calvyn het geleer dat daar 'n geslote aantal 
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uitverkorenes is, maar tog terselfdertyd het albei daaraan vasgehou dat 'n 
mens vir alle mense moet bid, sodat hulle gered mag word. Daarin sien ons 
by albei die bewussyn dat die uitverkiesing nooit logies hanteer kan word 
nie. Die bewussyn dat ons te make het met die lewende God self moet ons 
bewaar teen die mag van ons eie sistematiek (Augustinus: Enchiridion, 103; 
Calvyn: Inst. Il l , 20, 38). 

9. Ten slotte nog 'n opmerking oor die sogenaamde numerus clausus of 
geslote aantal uitverkorenes. Daar is sommige teoloë wat dit as die toppunt 
van 'n verkeerde partikularisme sien om van 'n geslote aantal uitverkore-
nes te praat, terwyl andere dit weer as 'n groot dwaling sien om hierdie 
konsep af te wys. In werklikheid hang alles egter af van wat 'n mens daar-
mee bedoel. Augustinus en almal in sy tradisie wat hierdie konsep gebruik 
het, wou daarmee alleen die vastheid, die onwrikbaarheid, die onverander-
likheid van Gods uitverkiesing beklemtoon. Dit is bedoel om troos te gee 
aan die gelowiges, omdat God niemand uit sy hand sal laat ruk nie (Joh. 
10:28-29). God ken die wat syne is (2 Tim. 2:19). Hy ken hulle selfs van 
ewigheid a f (Rom. 8:29). Diegene wie se name in die Boek van die lewe van 
die Lam geskryf is (Luk. 10:20; Fil. 4:3; Op. 3:5; 17:8, ens), hoef nie te 
vrees dat dié name weer uitgewis sal word nie. Om in die Boek van die Lewe 
opgeteken te wees, is deur en deur die guns en genade van God, en daarom 
lê dit vas in sy ewige en onveranderlike trou. 

As dit so verstaan word, kan daarteen geen beswaar wees nie. As ons 
daarvan* uitgaan dat die verkiesing suiwer en alleen 'n daad van Gods 
liefdeswil is, en nie berus op iets wat die mens is of doen nie, gaan dit tog 
daarin om Gods verkiesing waarvan Hy, en Hy alleen, die grense vasstel. 
Ons mag glo dat daardie grense wyd is, so wyd as God se genade. Dit hoef 
in geen enkele opsig die universaliteit van die heil te bedreig nie, want dit lê 
vas in die wil en plan van die lewende en genadige God. 

Probleme met 'n uitdrukking soos numerus clausus ontstaan egtér wan-
neer dit binne 'n deterministiese visie deel word van 'n predestinasie-sin-
droom wat beheers word deur die idee van die ewige gepredestineerdheid 
van alle dinge. Dit is belemmerend vir prediking en pastoraat en lei tot die 
soort hantering van die uitverkiesingsleer wat geen ruimte meer bied vir 
doksologie en onbelemmerde vreugde oor die goedheid van God nie. 
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3.1. DIE VERHOUDING TUSSEN 
VERKIESING EN VERBOND 

3.1.1. Verbond as gemeenskapskarakter van die verkiesing 
Die diskussie rondom die verbondsleer het in die kerke van gereformeerde 
belydenis 'n bepaalde punt van stagnasie bereik. Die verskille wat histories 
gegroei het, het uitgeloop op min of meer gevestigde posisies. Tog is daar 
enkele nuwe ontwikkelinge waarop ons die aandag moet vestig. Die eerste 
daarvan is dat die ou vraag van die verhouding tussen uitverkiesing en 
verbond ook in die nuwere diskussies aktueel gebly en op 'n nuwe manier 
beantwoord is. Daarby bly die ou alternatiewe oor die wyse waarop verkie-
sing en verbond op mekaar betrek word, in 'n bepaalde sin nog van krag, 
maar dit ontvang binne die nuwe opset ook 'n eie aksent. As twee duidelike 
voorbeelde van die verskil in aanpak wat daardeur ontstaan, moet na 
Barth en Berkhof verwys word. Die verskille kan ons só tipeer, dat by 
Barth die verbond vanuit die verkiesing verstaan word, terwyl by Berkhof 
die uitverkiesing vanuit die verbond benader word. Ons vat Barth se leer in 
enkele punte saam: 

(i) Hoewel Barth in sy eerste periode die verbondsbegrip nie dikwels 
gebruik het nie, het dit in die Christologiese fase van sy denke in so 'n mate 
op die voorgrond getree, dat Berkhof van horn as van 'n "Coccejus redivi-
vus" gepraat het. Anders as by Coccejus, funksioneer die verbondskonsep 
egter nie by Barth in 'n heilshistoriese konteks nie, maar is dit een van die 
konsepte waarmee hy die triomf van Gods genade as die sentrale tema van 
sy teologie tot uitdrukking bring. Dit is by horn 'n naam vir die werklikheid 
van die " G o d met ons", die kern van die Bybelse boodskap, nl. dat God die 
God van die mens wil wees en dwarsdeur alle verhindering heen aan die 
mens getrou bly en met hom gemeenskap onderhou kragtens die versoe-
ning in Christus ( K D IV/1, 1 e.v.). 

(ii) Die verbond is daarom gefundeer in die wese van God self. As die 
drie-enige God wat in Homself as syn-in-die-liefde die volheid van gemeen-
skap is, soek en skep God gemeenskap buite Homself. Daarom is al Gods 
werke na buite ook verbondswerke en sy verhouding na buite 'n verbonds-
verhouding. Die verbond is ewig, omdat dit in die ewige wese van God 
gegrond is. Dit is na sy wese monopleuries, omdat dit rus in Gods vryheid 
om Homself in soewereine liefde in gemeenskap te gee aan sy skepping en 
indie besonder aan d i e m e n s ( K D II/1, 288 e.v.; II/2, 7 e.v.). Daarom gaan 
die verbond ook aan die skepping vooraf. Dit is selfs die veronderstelling 
en die innerlike grond van die skepping. Die doel en sin van die skepping is 
om ruimte te maak vir die verbondsgemeenskap van God met die mense, 
wat in Christus sy begin, sentrum en voleinding het ( K D III /1 ,44 e.v., 258 
e.v.). 

(iii) Dit gaan in die verbond dus om Gods ewige liefde en trou teenoor 
die mens wat van sy kant nooit verbreek sal word nie en teen alle teenstand 
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in tot die doel daarvan gevoer sal word: die onversteurde gemeenskap tus-
sen God en die mens waardeur die mens sal deel in die ewige hecrlikheid 
van God (KD IV/], 23 e.v.). In hierdie sin is die verbond gewortel in die 
uitverkiesing en in 'n sekere sin ook daarmee een. 'n Mens sou kon sê dat 
verkiesing en verbond twee woorde is waarmec dieselfde saak in die ver-
houding tusscn God en mens uitgedruk word. Die begrip uitverkiesing het 
dan te make met Gods keuse vir die mens, terwyl die begrip verbond te 
make het met die wedersydse verhouding van gemeenskap wat daaruit 
voortvloei. In Gods Gnadenwahl of oerbeslissing het Hy nie net oor Horn-
self beskik dat Hy die God van die mense sal wees nie, maar ook oor die 
mense dat hulle mense vir God sal wees (KD II/2, 1 e.v.). Daarom is God 
die Verbondsgod, en die mens kan niks anders meer wees nie, as die bond-
genoot van God (KD IV/1, 45). 

(iv) Deurdat Barth op hierdie wyse verbond en verkiesing in mekaar 
dink as twee kante van dieselfde saak, is daar vir hom geen moontlikheid 
meer om tussen verskillende verbonde te onderskei soos dit in die gerefor-
meerde tradisie gebruiklik geword het nie. Daar is vir hom maar één ver-
bond, en dit is 'n verbond van genade. Barth se siening van die verhouding 
tussen verkiesing en verbond is vergelykbaar met wat tradisioneel die pac-
tum salutis genoem is, omdat hy verkiesing en verbond albei fundeer in die 
oerkeuse van God om die mens in Christus genadig te wees. Barth wys die 
idee van>die pactum salutis af as 'n mitologiese voorstelling wat 'n vreemde 
idee van die Triniteit verraai (Visser: 1958, 121 e.v.). Desondanks wil hy 
egter wel die intensie van die pactum salutis handhaaf, maar net suiwerder 
tot uitdrukking bring. Dit doen hy deur die genadeverbond in die uitverkie-
sing op te neem. Reeds in die uitverkiesing gaan dit om die verbond, want 
God kies daarin reeds om die mens in Christus genadig te wees. Christus 
moet daarby dan nie gedink word as die Logos nie, maar reeds as die 
preëksistente mens Jesus van Nasaret wat die Christus is. Met Hom het 
God reeds in die uitverkiesingsbesluit die verbond aangegaan, en in Hom is 
die verbond ook werklik vervul as 'n tweesydige verhouding van gemeen-
skap en trou (KD IV/1, 66 e.v.). 

(v) Die groot verskil tussen Barth en die tradisionele verbondsleer is dat 
by Barth op hierdie wyse alle mense nie alleen in Christus uitverkies is nie, 
maar ook in die verbond met God opgeneem is. Die verbond word dus 
universalisties verbreed. In die tradisionele verbondsleer het die uitverkie-
sing deurgaans gegeld as 'n beperkende faktor met betrekking tot die ver-
bond, en is die verbond juis kragtens die verband tussen uitverkiesing en 
verbond self as 'n partikuliere verbond met Abraham en sy (natuurlike en 
geestelike) nageslag verstaan. By Barth beteken die verband tussen ver-
bond en verkiesing dat die verbond universalisties word. Jesus Christus is 
immers volgens Barth in sy persoon die verbond tussen God en die mense, 
en in Hom is alle ander mense begrepe (KD IV/1, 1-13, 57, 95-101, 835 
ens.). In die oormag van sy genade stel God in die versoening deur Christus 
die "Zwischenfall" van die sonde tersyde en bereik die doel van die skep-
ping as die verbond in Christus sy vervulling in die eskaton vind: God en 
mens by mekaar, onversteurbaar en ewig. 
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(vi) Hierdie visie het nou egter gevolge vir die verstaan van die verbond 
met Abraham en sy nageslag. Die verbond is in Christus met alle mense 
opgerig. Wat dus in die verbond met Abraham en sy nageslag gesien word, 
is slegs eksemplaries van wat van die hele mensheid geld. Daarom gaan dit 
in die verbond ook nie om Israel as volk of staat nie, maar as gemeente. 
Israel is slegs die binnekring van die verbond wat blykens Gen. 9 universele 
betekenis het. Israel is geroep ter wille van die hele wêreld, en die verbonds-
geskiedenis tussen God en Israel is 'n voorbeeld van die versoeningsge-
skiedenis waarin die hele wêreld in Christus begrepe is ( K D IV/1, 26 e.v.). 
Die "nuwe verbond" beteken dat die partikuliere gestalte van die verbond 
met Israel oopgebreek word en die universele betekenis van die verbond 
wat altyd al die bedoeling daarvan was, sigbaar word: dat God alle mense 
in Christus deur sy verbond omvat ( K D IV/1, 35 e.v.). 

(vii) Hier word ook duidelik waarom Barth die kinderdoop afwys. As 
alle mense in die verbond ingesluit is, het die kinders van die gelowiges nie 
meer 'n uitsonderingsposisie teenoor alle ander mense, sodat daaraan uit-
drukking gegee hoef te word deur die doop na analogie van die besnydenis 
in Israel nie. Al is daar 'n sin waarin die kinders van gelowiges in 'n ander 
posisie is as dié van ander mense ( K D IV/4, 197 e.v.), beteken dit nog nie 
dat hulle lede van die gemeente is nie. Barth maak 'n duidelike onderskeid 
tussen verbond en gemeente. Alle mense (en dus ook alle kinders!) behoort 
by die verbond, maar slegs bewuste gelowiges hoort by die gemeente, om-
dat by hulle die tweesydigheid van die verbond tot 'n werklikheid geword 
het deur hulle antwoord op die beloftes van die verbond. Die doop is im-
mers "Abbi ld" van die sterwe en opstaan met Christus en het slegs sin as dit 
bedien word aan mense wat dit kan bely. Gevolglik bestry Barth die kin-
derdoop met groot oortuiging op grond van sy universalistiese opvatting 
van die verbond ( K D IV/4, 180 e.v.). 

(viii) Barth se universalistiese verstaan van die verbond het in die tyd na 
hom groot invloed uitgeoefen, nie net by uitgesproke Barthiaanse teoloë 
nie, maar ook by andere. Dit sal in groot mate ook aan Barth toegeskryf 
moet word dat daar ook by Rooms-Katolieke teoloë in ons tyd heelwat 
meer belangstelling as in die verlede vir die verbond gekom het. Daarby is 
daar veral op die punt van die universalistiese verstaan van die verbond 
aansluiting by Barth. Hier kan verwys word na Hans Kiing (1964), Muss-
ner (1967, 440 e.v.) en Fiolet (1968, 32 e.v.; 130 e.v.). 

3.1.2. Die uitverkiesing verdwyn agter die verbond 
Ons gee ook die gedagtes van Hendrikus Berkhof in enkele hoofpunte 
weer: 
(i) Berkhof is ongetwyfeld in meer as een opsig sterk deur Barth beïnvloed, 
maar in sy verbondsleer wil hy tog heeltemal 'n ander weg as Barth gaan. 
Hy wil nie aan die leer van die uitverkiesing soveel gewig toeken as Barth 
nie en in elk geval nie die hele geloofsleer onder die beslag daarvan bring 
nie. Hy wil inteendeel juis die geloofsleer vanuit die verbondskonsep opbou 
en die uitverkiesing dan eers agterna ter sprake bring. Sy uiteensetting oor 
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die uitverkiesing kom in sy geloofsleer eers voor by die leer van die volhar-
ding en beslaan dan ook maar enkele bladsye. Tiperend is sy uitspraak: 
"Uitverkiezing is het eerste woord in het handelen van God en het laatste in 
het belijden van de gelovigen" (Berkhof: 1973, 501). Berkhof wil in die 
geloofsleer veral die bondgenootskaplike verhouding wat daar tussen God 
en die mens bestaan, beter tot sy reg laat kom as wat dit by Barth kon 
geskied, wat vanuit God se Gnadenwahl die werklikheid van die geskiedenis 
waarin die mens as egte bondgenoot van God optree, onderbelig. 

(ii) Wat Berkhof daarmee wil bereik, is om te ontkom aan die neiging om 
vanuit die uitverkiesing die verbondsleer onder druk te plaas, die mens se 
verantwoordelikheid in die gedrang te bring, en die ems van die menslike 
rol in die verhouding tussen God en mens te onderskat. Dit beteken egter 
nie dat hy die uitverkiesing wil ontken of uitskakel nie. Hy sien die uitver-
kiesing as 'n laaste en diepste werklikheid wat die horison aangee wat die 
veld van die verbond omgrens en moontlik maak. Daarom lê hy klem 
daarop dat dit Gods inisiatief aandui wat nie net betrekking het op een akte 
nie, maar verstaan moet word as 'n dimensie van al Gods werke. Daarin sit 
ook die element van Gods oorwinnende liefde wat ons meeneem ondanks 
al ons onwil en teenstribbeling. Tog gebeur dit nooit so, dat die mens as 
egte bondgenoot van God daarin uitgeskakel of oorheers word nie. 

(iii) Die verbond vorm die skering en inslag van Berkhof se hele geloofs-
leer. Hy wil nou aansluit by die teologie van die Ou Testament soos dit in 
die afgelope dekades ontwikkel is. Daarom gee hy ook 'n groter ruimte aan 
Israel as wat in die dogmatiek gebruiklik was. Israel en die verbond is vir 
hom so innig verbonde, dat hy selfs nie eers 'n bepaalde hoofstuk aan die 
verbondsleer afstaan nie, maar die plek daarvan laat inneem deur 'n hoof-
stuk oor Israel (1973: 234 e.v.). Wanneer hy egter oor Israel handel, sien hy 
Israel as die proeftuin van God in sy omgang met die hele mensheid. Aan 
Israel kan gesien word hoe die hele mensheid teen God se liefde teenstrib-
bel, maar ook dat God van sy kant die verbondsverhouding nie opgee nie, 
maar teen alle teenstand in volhou om te soek na die getroue verbonds-
partner wat die verbondsverhouding tot sy bedoeling en vervulling sal laat 
kom. 

(iv) Dit geskied uiteindelik in Jesus Christus wat 'n nuwe daad en ingry-
ping van Gods kant in sy omgang met Israel is, maar van die kant van Jesus 
ook die egte menslike daad van volkome oorgawe aan God in liefde en 
getrouheid is. Jesus is die eskatologiese mens in wie God se verbondsbedoe-
ling met die mensheid werklik in die wêreld kan land. Die kruis is wel die 
uiterste daad van die ongehoorsaamheid van Israel, maar die opstanding is 
die hoogste daad van die trou van God teenoor Israel, en daardeur ook 
teenoor die hele mensheid. Want Christus as getroue verbondspartner is 
ook die eersteling van die baie broers en susters van Hom wat in hierdie 
nuwe verhouding tot God ingetrek moet word (1973: 295 e.v.). 

(v) Op hierdie punt word die universalistiese inslag van Berkhof se ver-
bondsleer duidelik. Dit blyk nou dat Israel eintlik altyd maar net die proef-
tuin was van wat God met die mensheid as geheel bedoel. Wat in Christus 
gebeur, het betekenis vir alle mense. Gods trou oorwin uiteindelik die on-
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trou van alle mense. Dit word veral in Berkhof se cskatologie duidelik dat 
hy nie meer partikularisties oor die omvang van die heil kan dink nie. Die 
verbond is uiteindelik by Berkhof nie 'n verhouding wat God met bepaalde 
mense aangegaan het nie, maar die modus van Gods verhouding tot alle 
mense (1973, 554). So word die verbondsbegrip ontgrens en kom Berkhof 
dig in die buurt van Barth, al kom hulle uit verskillende rigtings daar aan. 

(vi) Dieselfde sien ons ook gebeur by teoloë wat binne die invloedsfeer 
van Berkhof verkeer, soos Van de Beek en E. Flesseman-Van Leer. Veral 
laasgenoemde is hier van belang, omdat ook sy in navolging van Berkhof 
die hele geloofsleer vanuit die verbond wil opbou. Die begrip verbond 
word deur haar egter van meet af universalisties omskryf: "Het verbond is 
als het ware Gods liefdesverklaring aan Israel en via Israel aan alle men-
sen" (Flesseman-Van Leer: 1972, 16). Die uitverkiesing funksioneer by 
haar heeltemal binne die konteks van die verbond. Sy sê wel dat God 
volgens die Bybel Israel uitgekies het om sy verbondsvolk te wees, maar 
voeg direk daaraan toe dat hierdie partikuliere uitverkiesing 'n universele 
strekking het. Die verkiesing is eintlik die algemene heilswil van God wat 
binne die verbond verwerklik moet word, waarby sommige gekies word om 
ten dienste van die heil vir die andere op te tree. God het egter alle mense 
bestem om sy bondgenoot te wees (1972: 35). Die gevolg is dat daar verder 
in haar geloofsleer sonder meer oor God as die Bondgenoot van die mens 
gepraat word, iets waarvan die mens wel deur die apostolaat bewus ge-
maak moet word en waarteen hy hom ook kan verset, maar wat tog nie 
meer deur hom ongedaan gemaak kan word nie. 

3.1.3. Riglyne 
Dit is noodsaaklik dat ons hier, en in die riglyne b> die ander paragrawe in 
hierdie afdeling, nie net ingaan op die nuwe weë in die verbondsleer nie, 
maar ook op belangrike aspekte van die verbondsleer soos ons daaroor in 
die historiese oriëntasie rapporteer het. 
1. Dit is eksegeties baie moeilik om die juiste betekenis van die begrip herith 
te bepaal. Die dogmatiek moet hom hierin deur die Bybelwetenskap laat 
lei. Die probleem is nou egter dat die Bybelwetenskap in sy voortgang 
telkens wisselende resultate aan die dogmatikus voorlê. Die meer resente 
studies rondom die verbondsbegrip is hiervan 'n duidelike voorbeeld. Soms 
word meer die tweesydigheid van die verbond op die voorgrond geplaas, en 
dan weer meer die eensydigheid van Gods beskikking wat daarvoor ken-
merkend sou wees. Dit is 'n probleem waarmee almal wat die begrip berith 
wil vertaal, al sedert die tyd van die LXX geworstel het. Is die berith 'n 
ooreenkoms, 'n verdrag of bondgenootskap, of is dit 'n eensydige, soewe-
reine beskikking van 'n meerdere oor 'n mindere, o f ' n beskikking van 'n 
testamentêre aard? (Vgl. die oorsig deur Van Aarde: 1984,28-55 en Nichol-
son: 1986.) 

Dit is duidelik dat die lig wat hieroor by buite-Bybelse bronne opgesteek 
kan word, nie bepalend kan wees vir die inhoud van die begrip as dit op die 
unieke verhouding van God tot sy volk toegepas word nie. Daarin het ons 
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te make met 'n verhouding van soewereine genade en liefde van die kant 
van God, wat uitkom in die vrymagtige beskikking van God ten goede oor 
sy volk, waarby Hy Homself verbind om in ewige trou die God van sy volk 
te wees. Terselfdertyd lê Hy daarmee ook op 'n bepaalde manier beslag op 
sy volk en verplig hulle tot 'n verantwoordelike belewing van en deelname 
aan hierdie verhouding as 'n gemeenskapsverhouding. Om aan hierdie unie-
ke inhoud van die verbondskonsep uitdrukking te gee, kan 'n mens jou 
werklik nie net laat lei deur die vulling wat dit in die oud-Oosterse staats-
verdrae of in ander buite-Bybelse bronne gekry het nie, selfs al kan interes-
sante parallelle ontdek word. Ons sal Bybels-hermeneuties moet worstel 
om die juiste insig te kry in wat berilh en diatheke beteken (Van Unnik: 
1970). 

Die Statevertalers het hier 'n keuse gedoen deur die woord verbond in die 
Ou Testament te gebruik, maar die begrip testament in die Nuwe. Dit was 
geen suiwer linguïstiese beslissing nie, maar 'n hermeneutiese een. Dit is 
onvermydelik. Die begrip berith het 'n volheid van betekenis wat elemente 
verbind wat by ons met meer as een begrip uitgedruk sal moet word, 'n 
Enkele begrip soos verbond is nie op sigself geskik om die werklikheid 
waarom dit in die berith gaan, adekwaat uit te druk nie. Daarom sal ons 
moet poog om sensitief genoeg te wees vir al die nuanses van die begrip wat 
in die Skrif na vore kom, en in die lig van teologiese oorwegings die beteke-
nis daarvSn moet omskryf (Dumbrell: 1984, 15-26). 

So sal dit inderdaad nodig wees om die testamentêre of beskikkingska-
rakter van die verbond as deurslaggewend te sien vir die wyse waarop die 
Bybel oor die verbond praat. Daarnaas is dit egter duidelik dat hierdie 
beskikking nie bedoel is om die tweesydigheid van die verbond in die ge-
drang te bring, of die voile verantwoordelikheid van die menslike bondge-
noot op te hef nie. As 'n algemene beslissing kan ons daarvan uitgaan dat 
dit in die berith gaan om 'n soewereine en genadige selfverpligting en be-
skikking van God met betrekking tot sy volk, waarby sy liefde volkome 
beslag op hulle lê en hulle verplig tot 'n dankbare lewe voor sy aangesig as 
'n geheiligde gemeenskap. 

2. Dit bring ons by die vraag hoe ons die verhouding tussen uitverkiesing 
en verbond moet verstaan. Dat daar 'n verband tussen hierdie twee aspekte 
van Gods verhouding tot sy volk bestaan, is duidelik uit die Skrif. Die 
Bybel gaan daarvan uit dat Gods volk uitverkies is tot die verbond (Deut. 
7:6-11). In Rom. 9-11 kan Paulus uitverkiesing en verbond direk op me-
kaar betrek en die terme selfs afwisselend gebruik. Die vraag na die verhou-
ding tussen uitverkiesing en verbond was daarom altyd belangrik vir diegene 
wat oor die verbondsleer nagedink het. Ons het gesien hoe dit aanleiding 
gegee het tot verskillende probleme en botsende antwoorde. Ons meen dat 
die antwoord wat hier gegee moet word, twee dinge moet sê: eerstens dat 
uitverkiesing en verbond onlosmaaklik aan mekaar verbonde is, en tweedens 
dat hulle tog verskillende aspekte van Gods verhouding tot sy volk aandui. 

Dat hulle onlosmaaklik verbonde is, is uit die Skrif so duidelik dat nie-
mand dit ooit betwyfel het nie. Dit gaan in albei om aspekte van die wyse 
waarop God op grond van sy ewige voorneme in Christus vir Hom 'n 
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gemeente vergader en heilig. In albei staan daarom die verkiesende liefde 
van God voorop, die inisiatief van God, die voorkomendheid en die vast-
heid van sy onverdiende beskikking oor sy volk. In die gereformeerde ver-
bondsleer is hieraan uitdrukking gegee deur die teologiese hulpkonstruksie 
van die pactum salutis. Dit knoop uitverkiesing en verbond aan mekaar op 
sodanige wyse dat die verbond in die uitverkiesing rus en self 'n gestalte 
daarvan is, die uitwerking en verwerkliking daarvan in die geskiedenis. 
Calvyn het dit so bedoel toe hy die verbond logies en teologies op die 
verkiesing laat volg en daaruit laat voortvloei het (Inst. I l l , 21, 5; J. J. 
Steenkamp: 1984, 84). 

Die alte menslike wyse waarop soms oor die pactum salutis gehandel is 
(deur Barth "mitologie" genoem), neem niks weg van die Bybelse motief 
daarvan nie. Die begrip pactum wat hier hanteer word, is wel allermins 
gelukkig. Dit suggereer die idee van 'n verdrag of 'n ooreenkoms van juri-
diese aard en kon beinvloed gewees het deur die verbondskonsep wat in die 
sosio-politieke denke van die 17de eeu so 'n groot rol gespeel het (Torrance: 
1982. Vgl. ook Bogue: 1975,165 e.v.). Die kontrak-agtige konnotasie daar-
van maak dit skaars geskik om die verhouding tussen Vader en Seun binne 
die Drie-eenheid te beskryf. Ons sou liewer met John Murray hierdie term 
wou vermy. Hy verkies om te praat van "the inter-trinitarian economy of 
salvation" (Murray: 1977, 130). Kort gesê: dit gaan om Gods hetfsplan 
waarin die drie-enige God homself verbind het tot die verlossing van sy 
volk in Christus en deur die Gees. 

Maar hoe ons dit ook al noem, die saak waarom dit gaan, is dat die 
Nuwe Testament ons leer dat die koms van die Seun na die wêreld met die 
oog op die heil van die mense voortkom uit die wedersydse liefde en ge-
meenskap tussen die Vader en die Seun. Die Vader kies die Seun en stuur 
Hom; die Seun onderwerp Hom aan die Vader en gehoorsaam Hom. Hier-
die verbond-enheid van die Vader en die Seun deur die Gees is die bron 
waaruit die verbond van God met sy volk opkom. Die verbond beteken dat 
Gods volk wat in Christus uitverkies is, deur die Gees aan die Seun verbind 
word en deur die Seun aan die Vader, sodat hulle vir God 'n volk kan wees 
en Hy vir hulle 'n God kan wees. Die verbond is in hierdie sin 'n gestalte van 
die uitverkiesing. Dit is ook soos die Bybel dit leer: Israel word uitgekies tot 
die verbond, en as verbondsvolk is hulle die uitverkorenes van God. 

3. Al verbind ons uitverkiesing en verbond op hierdie wyse, is dit nou 
egter ook van belang om die betekenis van elkeen duidelik te onderskei. Dit 
gaan immers (om dit in hedendaagse terme uit te druk) om twee verskillen-
de metafore waarmee dieselfde verhouding van God tot sy volk beskryf 
word. Daar is maar één verhouding van God tot sy volk, maar hierdie 
verhouding is so ryk en veelkantig, dat dit nie met 'n enkele begrip uitgesê 
kan word nie. Daarom ken die Bybel 'n veelheid van analogiese begrippe 
waarmee dit aangedui word. Naas uitverkiesing en verbond is daar ook 
sprake van Gods vaderskap en die mens se kindskap, van God se koning-
skap en die mens as burger van sy Ryk, ens. Telkens moet gesoek word na 
die spesifieke nuanse wat 'n analogiese begrip na vore wil bring in die 
verhouding tussen God en sy volk. 
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In die geval van die begrip uitverkiesing val die voile klem op die vry-
magtige beskikking van God oor sy volk wat voorafgaan aan en onthewe is 
van alle menslike kwaliteite of handelinge (vandaar uitdrukkings soos 
"voordat die wêreld geskep is" en die hantering van die voorvoegsel pro- by 
uitverkiesingsterme). Die begrip verbond lê daarteenoor meer klem daarop 
dat God in sy vrymagtige genade vir Hom 'n volk in die geskiedenis afson-
der met wie Hy in 'n gemeenskap van liefde en trou wil verkeer. Agter die 
verbond staan die uitverkiesing, want die gemeenskap van God met sy volk 
in die geskiedenis kom op uit sy ewige liefde en is daarop gemik om 'n ewige 
verhouding te wees. Die verbond is dus 'n gestalte van die verkiesing. Maar 
dit is die gestalte van die verkiesing in die geskiedenis. Daarom val verkiesing 
en verbond nie saam nie, maar is die verbond onderworpe aan die dinamiek 
van Gods omgang met sy volk in die geskiedenis. Dit bring Gods ewige 
beslissing die tyd binne. Verkiesing en verbond kwalifiseer mekaar oor en 
weer. Die verkiesing verleen aan die verbond sy karakter van vastheid wat 
gegrond is in Gods ewige keuse en trou, maar die verbond verleen aan die 
uitverkiesing die karakter van 'n dinamiese werklikheid wat in die geskie-
denis van Gods omgang met sy volk voltrek word. 

Baie van die probleme in verband met die verhouding tussen verkiesing 
en verbond hang daarmee saam dat in die tradisie te veel gewerk is met 'n 
star verkiesingsdekreet wat verstaan is as die uitverkiesing van 'n aantal 
individue wat temporeel voorafgaan aan die verbondswerklikheid. Daar-
deur word die verbond onder druk geplaas en word dit feitlik onmoontlik 
om dit nie te relativeer nie. Een van twee weë is dan gevolg: of daar word 
gesê dat die verbond slegs met die uitverkorenes opgerig is, wat dan egter 
meebring dat alle bondelinge nie egte bondelinge is nie (ons het dit vroeër 
opvatting A genoem); of daar word gesê dat ons voorlopig eers die gedagte 
aan die verborge uitverkiesing om pastorale redes moet opskort en die 
verbond per definisie as voorwaardelik en 'n soort uitsorteringsgebied vir 
die uitverkiesing moet beskou. Alle bondelinge is dan wel waarlik bonde-
linge, maar die verbond self is geen finale gestalte van die heil nie (ons het 
dit vroeër opvatting B genoem). 

Maar hierdie soort omgang met die Skrif is te reglynig en te rasioneel om 
werklik aan die genuanseerde wyse reg te doen waarop daar in die Bybel 
oor sowel uitverkiesing as verbond gepraat word. Aan 'n gedeelte soos 
Rom. 9-11 kan baie moeilik reg geskied as 'n mens nie gevoelig is vir die 
wyse waarop verkiesing en verbond daarin op mekaar betrokke is en tog op 
verskillende aspekte van Gods omgang met sy volk wys nie. Dit is een van 
die winspunte van die resente gesprek rondom die verkiesing dat die tradi-
sionele predestinasiaanse en individualistiese eksegese van hierdie gedeelte 
getemper is deur die insig in die heilshistoriese (en dit wil ook sê: verbonds-
matige) karakter daarvan (Ridderbos: 1951,203 e.v.; 1966, 380 e.v.; Vene-
ma: 1965, 99 e.v.; Douma: 1966, 289). 

Daarom moet ons werklik vra of daar geen derde weg tussen die twee 
historiese opvattings moontlik is nie. Is dit nie moontlik om los te kom van 
die star voortydelikheid van die verkiesingsbesluit en dit te verstaan in die 
lig van die dinamiek van Gods omgang met sy volk in die geskiedenis nie? 
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Is dit nie moontlik om met Calvyn die verbond logies en teologies op die 
uitverkiesing te laat volg, maar die ewige uitverkiesingsbesluit en die uit-
werking daarvan in die tyd in-een te dink, sodat dit duidelik word dat die 
verbond nie die historiese realisering is van 'n star besluit nie, maar van die 
uitverkiesende wil van die lewende, handelende en besluitende God self — 
om Bavinck se woorde te gebruik? Moet ons nie die verbond vanuit die 
Bybelse verhaal wat vol is van die dinamiek van Gods vreugde en droefheid 
oor sy volk en sy voortdurende worsteling met hulle, verstaan as die weg 
waarlangs God sy ewige uitverkiesing in die tyd realiseer in die gestalte van 
die verbond nie? 

4. Calvyn het onderskeid gemaak tussen uitverkiesing in 'n algemene en 
'n besondere sin, en by hom val die verbond met die algemene uitverkiesing 
saam (Inst. Ill, 21, 5). Woelderink het dit as 'n fatale onderskeiding be-
stempel wat veel verwarring gestig het, omdat dit die verbond te veel onder 
die heerskappy van die uitverkiesingsdekreet gebring het. Dit het daartoe 
gelei dat baie die algemene verkiesing verag het en daaragter na die beson-
dere verkiesing gaan soek het, en op dié manier die betekenis van Gods 
verbondsbelofte misken het (Marchal: 1986, 62). Sy kritiek is waarskynlik 
in groot mate waar. Maar dit is tog hoofsaaklik waar omdat daar vanuit 'n 
star uitverkiesingsdekreet gedink is en nie vanuit die konsep van die uitver-
kiesing as Gods vrymagtige liefde nie. Indien ons die verkiesing ni£ binne 
die logiese kaders van die skolastieke denke plaas nie, maar daaraan dink 
in die terme wat ons tevore as die werklikheid van die uitverkiesing beskryf 
het, lyk dinge tog anders. 

Dan kan ons verstaan dat Calvyn met hierdie onderskeiding juis die ems 
van die verbond probeer aandui het. Die verbond is dan reeds 'n gestalte 
van die verkiesing. Alle bondelinge word dieselfde belofte van God deelag-
tig en word opgeroep om uit die beloftes te gaan lewe. So was dit met Israel 
wie se verkiesing primêr 'n verkiesing tot die verbond was. Daardie verkie-
sing is onberoulik, maar dit beteken nog nie dat 'n groot deel van Israel nie 
die beloftes kan verwerp, hulle eie geregtigheid kan probeer oprig en kan 
gaan roem in hulle verkiesing asof dit iets vanselfsprekends is nie. Hoe 
innig verkiesing en verbond ook op mekaar betrek is, die uitverkiesing bly 
'n kritiese werklikheid wat die historiese gestalte daarvan soos dit in die 
verbond bestaan, deursny. Die rede daarvoor is dat die verbond deur onge-
loof verbreek kan word, dat die historiese gestalte van die uitverkiesing nog 
nie die definitiewe gestalte daarvan is nie. 

Aan wat die organiese karakter van die verbond genoem is, kan so ten 
voile reg geskied: die verbond omvat die gelowiges en hulle nageslag. Ba-
vinck sê tereg dat die verkiesing nie 'n arbitrêre karakter kon gehad het nie, 
maar bedoel het om Christus as Hoof en die kerk as sy liggaam in te sluit, 
en dat dit daarom reeds 'n organiese en verbondsmatige karakter dra (Ba-
vinck: 1956,276). Aan alle bondelinge behoort werklik kragtens die verkie-
sing tot die verbond die aanneming tot kinders en die heerlikheid en die 
verbonde en die wetgewing en die erediens en die beloftes in die voile sin 
van die woord (Rom. 9:4). Maar: binne die verbond en die worsteling van 
God met sy ongehoorsame volk kan die verskriklike gebeur, naamlik dat 
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die verbond van die kant van die mens verbreek kan word. Verbondskin-
ders wat deel het aan die historiese gestalte van die uitverkiesing kan verlo-
re gaan, omdat hulle deur ongeloof nie hulle roeping en verkiesing vas-
maak nie (2 Pet. 1:10). Die droefheid van God oor sy volk is juis dat dit 
telkens gebeur. Maar tog bly God volgens Rom. 9-11 t rouaan sy belofteen 
voorneme op 'n wyse wat in ooreenstemming is met die verkiesing van 
genade. 

Die verband tussen uitverkiesing en verbond word so saam met opvat-
ting A gehandhaaf om die onvoorwaardelikheid en genadekarakter van die 
verbondsbeloftes te beklemtoon. Maar verkiesing word net soos die ver-
bond nie losgemaak van die geloof as die weg waarlangs Gods beloftes 
vervul word nie. Die aard van Gods beloftes is dat hulle onvoorwaardelik 
is in die sin dat hulle nie 'n toesegging is wat afhanklik is van die vraag of 
die mens in sy geloof "sy kant bring" nie. Dan sou die geloof 'n sinergistiese 
karakter verkry. In sy beloftes bied God werklik die voile heil onvoorwaar-
delik vir die mens aan. Maar die beloftes is wel gerig op die geloof en kan 
alleen deur die geloof gesmaak word. Daarom kan die woord van Luther in 
verband met alle beloftes van God volop geld: "Glaubstu, so hastu; glaub-
stu nit, so hastu nit" (Bakker: 1972, 80). Daarom kan NGB 35 sê dat 
goddeloses wel die sakramente ontvang, maar nie die waarheid van die 
sakramente nie. 

Dit is die geheimenis van Gods omgang met sy volk in verkiesing en 
verbond dat dit God is en Hy alleen wat alles doen in die verlossing van die 
mens, maar dat Hy dit doen langs die weg van die menslike geloof. Die 
mens se sedelike natuur word ten voile in die realisering van die heil in sy 
lewe ingeskakel, al is die heil van voor tot agter 'n geskenk van Gods 
genade. Die ontsettende raaisel van die ongeloof wat die opreg-bedoelde 
beloftes van God afwys en daarom op die verlorenheid afstuur, doen niks 
af aan die betroubaarheid van die beloftes self nie. Dit is nie God se skuld 
dat sommige verlore gaan nie. Ons het tevore opgemerk dat selfs nie eers 
gesê moet word dat dit per implikasie God se skuld is dat Hy hulle nie 
uitverkies het nie. Die skuld daarvan lê volkome by hulle self. 

5. Graafland onderskei op sy eie wyse tussen die twee opvattings oor die 
verhouding tussen verkiesing en verbond. Hy sê dat die een uitgaan van die 
verband tussen verkiesing en wedergeboorte (ons opvatting A), die ander 
van verbond, belofte en geloof (ons opvatting B). "De eersten leggen de 
nadruk erop, dat wat God belooft Hij ook waarmaakt en dus komen zij 
voor de belofte in aanmerking, die ook metterdaad (zullen) geloven. De 
anderen willen de voile ruimte aan Gods verbond toekennen, maar laten 
ook de voile verantwoordelijkheid rusten op het antwoord van de ge-
meente. Bij de eersten valt er een zekere redelijkheid in het denken te con-
stateren, wanneer verkiesing en verbond en (toekomstige) wedergeboorte 
min of meer samenvallen. Bij de tweeden ontstaat er een spanning, die zelfs 
tot innerlijke tegenstrijdigheden kan leiden, doordat het verbond en Gods 
beloften ernstig genomen worden, en toch niet met de verkiezing worden 
gelijkgesteld. Er blijft een marge over van de onmogelijke werkelijkheid 
van het ongeloof ' (Graafland: 1983c, 495). 
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Graafland sien die twee opvattings tereg as legitieme strominge binne die 
gereformeerde Protestantisme. Hy pleit dus vir wedersydse verdraagsaam-
heid teenoor mekaar, omdat die katolieke veelkleurigheid van die gerefor-
meerde oortuiging so ryk is, dat dit sulke verskille kan omvat. Wat ons hier 
voorstel, is geen oplossing vir die probleme nie, maar 'n dinamiese benade-
ring daarvan wat hopelik die intensies van beide opvattings kan opneem. 
Dan word uitverkiesing en verbond op mekaar betrek en tog word ruimte 
gelaat vir die ongeloofsbreuk binne die verbond, sonder egter om die ver-
bondsbeloftes te relativeer. Dit vereis 'n meer dinamiese opvatting van die 
verhouding tussen Gods ewige besluit en sy omgang met die mens in die 
tyd. Graafland wys op 'n neiging binne die gereformeerde denke in die 
resente tyd om "de eeuwigheid veel meer naar de tijd toe te denken" (1987: 
602). Na ons mening is dit wat moet gebeur as ons reg wil laat geskied aan 
die wyse waarop die Bybel oor Gods worsteling met sy volk praat, sonder 
om die belydenis van die genadekarakter van verkiesing en verbond in die 
gedrang te bring. 

Dit bied aan ons die moontlikheid om te praat soos die Bybel praat. In 
die Bybel word die ems van die menslike ongeloof en ongehoorsaamheid 
nooit gerelativeer deur daaragter 'n beslissing van God te poneer, of die 
betekenis van sy beloftes te beperk nie. Die voile erns en betekenis van 
Gods beloftes en die voile erns van die menslike omgang daarifiee word 
albei vasgehou. Wei kom daar op hierdie wyse 'n groot spanning binne die 
verbondsleer. As ons daarvan uitgaan dat dit die beloftes van die getroue 
God is wat ook doen wat Hy beloof, en dat die geloof waarmee die ver-
bondsbeloftes aangeneem moet word, self ook deel van die beloftes is, 
ontstaan die vraag hoe die ongeloof van sommige bondelinge verklaar 
moet word. Dit is geen oplossing om te sê dat die verbondsbeloftes nie 
werklik vir alle ontvangers daarvan bedoel is, of dat die beloftes voorwaar-
delik is nie. In albei gevalle word die spanning opgelos. Daarom moet ons 
hier tot die uitspraak kom dat ons daarin met die raaisel van die ongeloof te 
make het, of soos Graafland sê, met die onmoontlike werklikheid van die 
ongeloof. 

So praat die Bybel daaroor: Rom. 11:20 sê dat die takke van die olyf-
boom afgebreek is deur hulle eie ongeloof. In die Brief aan die Hebreërs, in 
die Tweede Brief van Petrus en elders word dringend gewaarsku teen die 
verset teen Gods genade binne die verbondskring en die vervreemding wat 
kan intree by diegene wat eertyds naby was. Die Seun van God kan deur 'n 
bondeling verag word, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, 
kan deur hom geminag word en die Gees van genade kan beledig word 
(Heb. 10:29). Petrus weet van valse profete wat verderflike dwaalleer in-
smokkel "en die Here wat hulle vrygekoop het, verloën" (2 Pet. 2:1). Daar-
om begin die oordeel by die huis van God, en daarom is dit vreeslik om te 
val in die hande van die lewende God (Heb. 10:33). Binne die verbonds-
konteks is hierdie soort uitsprake moontlik omdat daarvan uitgegaan 
word dat aan almal binne die verbondskring dieselfde beloftes en dieselfde 
genade geskenk word, al word daar verskillend op gereageer. Ons het geen 
reg om aan hierdie probleem verby te probeer kom deur teorieë oor die 
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aard van die verbondsbelofte waardeur ons óf sê dat nie alle bondelinge die 
belofte ontvang nie, of die belofte vervlak tot 'n voorwaardelike aanbod 
wat eers deur die mens se reaksie van betekenis word nie. 

Ons kan nie anders nie as om hier op die snykant van 'n mes te beweeg. 
Ons moet aanvaar dat dieselfde belofte aan alle bondelinge die voile heil 
om Christus ontwil toesê. Ons moet aanvaar dat dit ten voile die werking 
van Gods onoorwinlike genade is dat talle dit gelowig aanneem (DL 
III/IV, 11). Ons moet egter ook aanvaar dat dieselfde genade op raaiselag-
tige wyse weerstaanbaar is in die geval van die wat verlore gaan. Dit is ten 
voile die skuld van die bondeling self as dit gebeur. Dit is nie die verborge 
besluit wat veroorsaak dat die bondeling Gods genade verwerp nie. Hy 
doen dit in voile verantwoordelikheid, teen die pleitstem van die Gees in. 
Hoe dit moontlik is, kan ons nie verstaan nie. Hoogstens kan ons hier dink 
aan die gelykenis van Jesus in Matt. 18 waarvolgens die skuld van die man 
wat nie sy naaste se skuld ook wou kwytskeld nie, weer op sy rekening 
geplaas word. Dit is gelykenistaal, maar hoe kan ons hier anders praat? 

Die Bybel waarsku teen die vreeslike werklikheid van veragting van 
Gods genade wat, gegewe die verbondsbeloftes, tog eintlik 'n onmoontlik-
heid moes gewees het. Seker, ons weet dat dit alles nie buite Gods raad 
omgaan nie. Die soewereine genade van God hef nie die mens se verant-
woordelikheid op of skakel die ems van sy geloofskeuse uit nie, maar om-
vat dit. God roep deur sy belofte 'n keuse by die mens op wat op geen 
manier sy sedelike karakter ophef nie, maar wat tog op 'n volmaakte wyse 
gesinkroniseer is met en geïntegreer is in Gods raad (A. C. de Jong: 1954, 
106). Uiteindelik weet ons dat die raaisel van die ongeloof nie buite die 
geheimenis van verkiesing en verwerping omgaan nie. Maar dit mag ons 
nie daartoe bring om die erns van die spanning van die contra, sed non 
praeter voluntatem dei te probeer oplos nie. Gods droefheid oor die afval 
van sy volk verbied ons om dit te doen. 

6. Ten slotte enkele opmerkinge oor die verbondsleer van Barth en Berk-
hof. In die lig van die Skrif kan ons nie meegaan met die verbondsopvatting 
van Barth nie. By Barth word daar wel veel oor die verbond gepraat, maar 
dit is soseer net 'n modus van die universalistiese uitverkiesing, dat dit alle 
konkrete betekenis as afsondering van Gods volk uit die wêreld verloor. 
Die historiese werklikheid van die verbond met Abraham en sy nageslag en 
so ook met die kerk as historiese gemeenskap, verdwyn heeltemal uit die 
gesigsveld. Seker, die verbond het 'n universele strekking, net soos ook die 
uitverkiesing. God kies vir Horn 'n volk uit alle geslagte van die aarde. 
Agter die verbond met Abraham en sy nageslag staan die genadige toewen-
ding van God tot die ganse menslike geslag. Ook in die verbonde met Noag 
(Gen. 6 en 9) gaan dit om die hele wêreld en die hele toekomstige mensheid. 
Maar die universele strekking van verbond en verkiesing is iets anders as 'n 
universalistiese misverstaan daarvan. Die universele heil word gerealiseer in 
die vorm van 'n partikuliere uitverkiesing en 'n partikuliere verbond. God 
kies vir Horn 'n gemeente in die wêreld uit en Hy gaan 'n verbond aan met sy 
volk. Barth se verwerping van die kinderdoop hang direk saam met sy onver-
moë om die verbond as historiese werklikheid in sy denke te akkommodeer. 
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Ook Berkhof se visie kan ons nie deel nie. By hom is daar wel oog vir die 
historiese karakter van die verbond, maar dit word by hom verbind aan sy 
visie op die evolusionêre proses van verheffing van die menslike geslag as 
geheel in sy verhouding tot God. By Barth val uitverkiesing en verbond 
saam en by Berkhof verdwyn die verkiesing agter die verbond. Die proble-
matiek wat die verbondsleer altyd begelei het, is nie vir een van hulle rele-
vant nie, omdat hulle albei universalisties dink en die besondere karakter 
van die verbondsbelofte daarom vervlugtig. By Berkhof beteken dié ver-
vlugtiging ook dat die besondere heilsbemoeienis van God met sy volk as 
verkiesende versameling van sy volk op die agtergrond tree in die lig van sy 
sterk klem op die mens se verantwoordelikheid as vennoot in die verbond. 
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3.2. DIE VERHOUDING VAN WET 
EN EVANGELIE 

3.2.1. Die volgorde: evangelic en wet 
Die vraag na die verhouding tussen wet en evangelie het altyd 'n rol in die 
denke oor die verbond gespeel, omdat die verbond in homself die twee 
elemente van die belofte en die gebod van God verenig. Barth se visie op die 
verbond het meegebring dat hy ook in hierdie opsig 'n eie weg gegaan het. 
Ons gee dit in enkele hoofpunte weer: 

(i) Dit is tiperend van Barth dat hy nie meer oor wel en evangelie wil praat 
nie, maar oor evangelie en wet. Hierdie omkering in die verhouding waarin 
wet en evangelie tot mekaar gestel word, het ingrypende betekenis vir sy 
visie op die karakter van die verbond. Barth praat slegs van één verbond, 
die verbond van genade. Soos hy die onderskeiding tussen pactum salutis en 
verbond van genade afwys, so wys hy ook die onderskeiding tussen genade-
verbond en werkverbond af. 

(ii) Hy kritiseer Coccejus, maar eintlik ook die hele gereformeerde ver-
bondsleer soos dit sedert die 16de eeu ontwikkel het, oor die invoering van 
die konsep van die werkverbond. Dit veronderstel volgens horn dat dit vir 
God nie van die begin af om die genade gegaan het nie, omdat daar oor-
spronklik tussen God en die mens 'n verhouding sou bestaan het waarvoor 
Christus nog nie konstitutief was nie. Dit sou 'n regsverhouding wees waar-
in die mens aan die gebod van God gehoorsaam moes wees om die heil 
deelagtig te word. Adam sou dan in die paradys tot God in die verhouding 
van verdienste gestaan het (do ut des), en die wet, nie die genade nie, is dan 
die grondliggende verhouding tussen God en mens deur alle stadia van die 
verbond heen. Christus het dan gekom om die eis van die werkverbond te 
vervul, omdat die mens nie daaraan kon voldoen nie. Die genadeverbond 
dien dan slegs die herstel van die werkverbond ( K D IV/1, 64 e.v.). 

(iii) Volgens Barth kom hierdie idee op uit die modernistiese, humanis-
tiese gedagte dat die mens wesenlik van nature goed is en daarom oor-
spronklik ook nie die genade nodig gehad het om as bondgenoot van God 
op te tree nie. Hy wys daarop dat Coccejus en sy skool nie sonder simpatie 
was vir die Cartesiaanse invloede wat in hulle tyd na vore gekom het nie. 
Maar hy kan ook by geleentheid sê dat agter Ursinus se konsep van die 
foedus naturale waaruit later die idee van die werkverbond ontwikkel het, 
die invloed van Melanchton staan en die wyse waarop hy wet en evangelie 
teenoor mekaar gestel het. Vir sy besef val daar in die vraag hoe oor die 
werkverbond gedink word, geweldige beslissings in die hele verstaan van 
die heil. 

(iv) Bertold Klappert het duidelik gemaak dat daar juis op hierdie punt 
'n radikale omdenking van die posisies van die Reformasie deur Barth 
plaasgevind het. Vanuit Barth se leer oor verkiesing en verbond het hy tot 
die opvatting gekom dat die verbond God se selfbestemming met betrek-
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king tot sy verhouding tot die mens is, terwyl die wet of gebod God se 
bestemming met betrekking tot die antwoord van die mens op Gods keuse 
vir hom is. Die genade gaan in hierdie visie aan die gebod vooraf. Dit haal 
die gebod weg uit die selfstandige posisie wat dit so maklik in die verhou-
ding tussen God en mens kan inneem, asof die mens buite die genade om 
tot die vervulling van die gebod in staat sou wees. Daardeur is aan die mens 
in sy eie krag iets toegeken wat hy nooit gehad het nie en nie kan hê nie. 
Barth stel daarteenoor dat die gebod slegs deur die mens vervul kan word 
as God dit aan hom uit genade skenk. Die gebod dra die karakter van 'n 
belofte, eerder as van 'n eisende wet. Vir Barth is dit dan ook duidelik dat 
die volgorde van wet en evangelie soos dit vera! by Luther gefunksioneer 
het, omgekeer moet word tot evangelie en wet. 

(v) Hierdie omkering het in die teologie van Barth ingrypende gevolge. 
Dit bring nie alleen mee dat die egte kennis van sonde eers in die lig van die 
evangelie (die genade) moontlik is nie, maar dit beteken ook dat die ge-
hoorsaamheid aan die gebod nie die vereiste kan wees om tot die regte 
verhouding tot God te kom nie, maar die antwoord van die mens is op die 
genade wat hom in die regte verhouding tot God gestel het. Hierdie ant-
woord is in Christus plaasvervangend vir alle mense gegee. Dit beteken dat 
die wet nooit meer 'n aanklaende en rigtende funksie in die lewe van die 
mens kan hê nie. Die gebod kom volgens Barth na die mens as 'n belofte 
van wat God deur die genade van hom maak, nie as 'n eis waaraan hy moet 
voldoen nie. Net so is die prediking nie meer 'n appêl tot omkeer nie, maar 
die vertellende (narratiewe), aansprekende en belowende indikatief van die 
heil waaruit die mens moet lewe. Sonde word per definisie sonde teen die 
genade, en die oordeel gaan oor die weiering van die genade (Klappert: 
1976, 146 e.v.). 

(vi) Barth kan met sy omkering van wet en evangelie skynbaar aanslui-
ting by Calvyn vind. Ook Calvyn het hom losgemaak van die byna eksklu-
siewe wyse waarop Luther aanvanklik die wet net negatief as eis, en dus as 
oordeel, teenoor die vryspraak van die evangelie gestel het. By Calvyn is die 
wet na sy wese verbondswet, wat beteken dat dit van die begin af verstaan 
moet word binne die konteks van Gods verhouding van liefde en goedheid 
teenoor die mens (Niesel: 1957, 88 e.v.). Daarom is die eintlike betekenis 
van die wet dat dit as reël van dankbaarheid bedoel is. Calvyn bring gevolg-
lik ook die wet sowel in die Kategismus van Geneve as in die Institusie eers 
ná die evangelie ter sprake. Tog funksioneer dit by Calvyn anders as by 
Barth, deurdat Calvyn die evangelie wel openbaringshistories aan die wet 
laat voorafgaan in die situasie van die gevalle mens, maar daarom nog nie 
ontken dat die wil van God soos dit in die wet uitdrukking vind, aan die 
sondeval voorafgaan nie. In die Wet het ons daarom met Gods blywende 
wil vir die mens te make en die verlossing herstel die mens in die situasie 
waarin hy aan die wet gehoorsaam kan wees. Daarom weet Calvyn ook 
van die aanklagende funksie van die wet wat as tugmeester tot Christus 
dien (die sg. usus elenchticus) en ook na die kruis nog steeds sy betekenis 
behou, al is dit vir hom nie die eintlike funksie van die wet nie (Velema: 
1987, 19 e.v.). Daarby ken Calvyn ook nog die sogenaamde primus usus 
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legis, die eerste gebruik van die wet, ook bekend as die usus politicus, wat 
die mens buite Christus moet bedwing en horn binne 'n bepaalde morele 
fatsoen moet hou. Dit is ook buite die besondere openbaring om kenbaar, 
veral ook as neerslag in die gewete van die mens (Rothuizen: 1962). 

(vii) Barth kan nie aan een van hierdie laasgenoemde twee gebruike van 
die wet erkenning verleen nie. Vir hom is die gebod slegs kenbaar vanuit die 
evangelie en funksioneer dit enkel as antwoord op die evangelie. Daarom 
kan die verbond by Barth ook nooit meer as 'n moment in die wetsgeskie-
denis verstaan word, sodat dit in die leer van die werkverbond uitdrukking 
vind nie, omdat die wet omgekeerd juis 'n element in die verbondsgebeure 
tussen God en mens is. Die wet kan ook nooit meer, soos dit by Melanch-
ton en in die gereformeerde verstaan die geval was, geld as die algemeen-
bekende eis of natuurreg (lex naturalis) wat aan alle mense bekend is en 
hulle in hulle gewetens aanklae, sodat daarvan as uitgangspunt in die pre-
diking gebruik gemaak kan word nie. Dit alles is vir Barth 'n blote invals-
poort vir die natuurlike teologie en vir die leer van die aanknopingspunt, 
wat deur hom radikaal verwerp is in sy konflik met Brunner. 

(viii) Vir Barth is die gebod altyd die konkrete gebod van God binne die 
verbondsverhouding. Daar is nie 'n algemeen-bekende wet waarvan ons 
kasuïsties beginsels vir ons handelinge kan aflei nie. Van hierdie konkrete 
gebod van God getuig die Tora van Israel en die hele Skrif as boodskap 
aangaande Christus. Dat die res van die mensheid 'n besef het van goed en 
kwaad moet, volgens Barth, nie verklaar word uit een of ander vorm van 
algemene sedelike besef of natuurreg of algemene openbaring nie, maar 
moet verklaar word uit die oormag van die openbaring van God in Chris-
tus en die universele betekenis van die heil wat van Hom afstraal. Die 
heidene kan ook van die vervulde wet in Christus kennis hê omdat die 
versoening in Christus 'n objektiewe betekenis het wat geld ook waar dit 
nie bewustelik erken word nie. Barth verstaan Christus self en Christus 
alleen as die enigste Woord van God en as die sakrament van God deur wie 
die heil betuig en meegedeel word ook sonder kerklike bemiddeling, dit wil 
sê: ook buite die mure van die kerk (extra muros ecclesiae). Die kerk betuig 
met sy prediking en sakramente maar net hierdie Woord wat Christus self 
is en self verkondig. Daarom kan daar oral in die wêreld kennis van die 
gebod van God opgemerk word en kan die wêreld ook te enige tyd 'n 
profetiese funksie teenoor die kerk vervul (Barth: K D IV/3/1, 122 e.v.). 

(ix) Dit alles moet verstaan word teen die agtergrond van Barth se oor-
tuiging dat die verhouding van God en die mens nie anders kan wees as 'n 
verhouding van genade nie. Genade is vir hom nie net die reaksie van Gods 
guns en liefde op die sonde van die mens nie, maar die goedheid waarmee 
Hy die mens van ewigheid af bejeën, juis ook die mens wat as geskape mens 
direk ook sondaar was. Daarom kan hy selfs die skepping genade noem en 
van geen verhouding van God tot die mens weet, wat nie reeds genade is 
nie. Die genade is ook wel reaksie op die steuring wat deur die sonde ver-
oorsaak is, maar omdat Barth nie van 'n staat van regtheid wil praat nie, en 
die eerste mens ook reeds as die eerste sondaar sien, onderskei hy nie tussen 
die verhouding van God tot die mens voor en na die sondeval nie. 
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(x) Daarom gaan die verbond ook by Barth aan die skepping vooraf en 
geld die verhouding van God tot die skepping van ewigheid af as 'n verhou-
ding van genade in Christus. Daarom is daar vir Barth ook nie so iets as die 
algemene genade van God naas sy besondere genade nie, want ook die 
genade waarin God die skepping onderhou, is die besondere genade in 
Christus. Net so is ook die verbond met Noag nie 'n algemene genadever-
bond naas die besondere genadeverbond van God met Abraham nie. Alle 
genade is Christelike genade, en alle tekens van optrede in ooreenstemming 
met die gebod van God buite die ligkring van die gemeente word deur 
Barth verklaar vanuit die oormag van die openbaring in Christus (Berkou-
wer: 1954, 48 e.v.). 

3.2.2. Die probleem van die werkverbond 
Barth se siening het meegebring dat daar van die kant van Barthiaanse 
teoloë skerp kritiek gelewer is teen die tradisionele leer van die werkver-
bond (vgl. bv. Hasselaar en Beker: 1979, 18 e.v.). Tog is die kritiek teen die 
idee van die werkverbond nie net van Barthiaanse kant afkomstig nie. Ook 
in behoudende gereformeerde kringe merk ons van tyd tot tyd 'n bepaalde 
ongemak met die begrip werkverbond. Ons gee enkele hoofpunte daarvan 
weer: 

(i) Dit is bekend dat die benaming werkverbond ezrs uit die begin van die 
17de eeu stam. By Calvyn kom dié konsep nog nie voor nie. Wei meen hy 
dat Adam ook voor die sondeval in 'n verbondsverhouding met God ge-
staan het, maar dit is klaarblyklik vir hom nie 'n ander verbond naas die 
verbond wat later met Abraham gesluit word nie. Calvyn ken maar één 
verbond wat min of meer saamval met wat later bekend geword het as die 
verbond van genade. Calvyn kan dan ook sonder beswaar daarvan praat 
dat Adam ook voor die val van die genade van God moes lewe. Daar is by 
Calvyn nie enige gedagte dat Adam by God iets te verdien gehad het, soos 
die begrip "werkverbond" suggereer nie. Die sondeval is vir Calvyn dat 
Adam nie gebly het in die liefde en guns wat God aan hom geskenk het nie, 
en daarom aan God ongehoorsaam geword het (Graafland: 1978,24 e.v.). 

(ii) In hierdie rigting beweeg ook gereformeerde teoloë soos G. Oorthuys 
en S. G. de Graaf wat in plaas van die werkverbond liewer wil praat van die 
verbond van Gods guns waarin Adam gestaan het, in onderskeiding dan 
van die verbond van Gods verbeurde guns of die verbond van genade wat 
na die sondeval 'n aanvang neem (Graafland: 1983c, 490; De Graaf: 1954, 
46-51). 'n Mens kan hier ook die naam noem van Woelderink, wat ook 
besware daarteen het om van 'n werkverbond te praat, omdat ook Gods 
verhouding tot Adam reeds 'n genadige karakter gedra het. Daarom wil 
Woelderink nie eers van 'n verbond van genade praat nie, omdat die bena-
ming gekonsipieer is in teenstelling tot die verbond van werke. Vir hom is 
die verbond in elk geval Gods vrye beskikking van genade oor die mens, en 
nie 'n voorwaardelike of tweesydige verhouding wat van die mens se geloof 
of gehoorsaamheid afhanklik is nie (Woelderink: 1974, 35 e.v.; 201 e.v.). 

(iii) Dit sien ons ook by die Amerikaanse teoloog John Murray wat sterk 
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uit die Skots-puriteinse tradisie dink, maar tog op hierdie punt die weg van 
die Westminster Confession verlaat deur nie van 'n werkverbond te wil 
praat nie. Dit hang saam met Murray se verstaan van die verbond as soda-
nig. Vir hom is die verbond "a sovereign administration of grace and pro-
mise" wat onvoorwaardelik en eensydig van Gods kant met die mens aan-
gegaan word, waarin God Homself in trou en liefde aan die mense (sy 
uitverkorenes) verbind en hulle vir Homself opeis (Murray: 1954,3de druk 
1977, 19 e.v.). Dit geld ook van die Sinai-verbond, waar die wet nie bedoel 
is as voorwaarde vir die verbond nie, maar as voorwaarde binne die ver-
bond, die reels van getrouheid aan die verhouding van genade waarin God 
Israel deur die verbond geplaas het. 

(iv) Op grond van hierdie konsep van die verbond kritiseer Murray die 
gereformeerde vaders wat dikwels die verbond as 'n tweesydige verdrag 
(pactum), kontrak of ooreenkoms verstaan het waarin God sy beloftes aan 
die mens gee en bepaalde eise aan hom stel. Vir hom is die idee van testa-
ment of soewereine beskikking veel meer in ooreenstemming met die ware 
betekenis van die verbond. Ook vir hom is die wet dus in die verbond 
opgeneem as Gods gebod vir diegene wat in dankbaarheid in die genade 
van die verbond deel, en nie as 'n eis waarvan die vervulling as 'n selfstandi-
ge element binne die verbond gesien woid nie. 

(v) Murray is hierin weerspreek deur Meredith Kline wat meen dat die 
verbondsbegrip juis op die tweesydigheid van die verhouding tussen God 
en mens die lig wil laat val. Hy gaan presies die teenoorgestelde kant op en 
definieer verbond as 'n "administration of God 's lordship, consecrating a 
people to himself under the sanctions of divine law" (Kline 1968, 36). Vol-
gens hom gaan dit in die verbond juis om die wet. Die basiese verhouding 
tussen God en die mens vind uitdrukking in die wet. So was dit al in die 
Adamitiese verbond, maar so is dit ook in alle verbonde. Deurgaans is die 
reel dat die mens alleen in die heil mag deel op voorwaarde van gehoor-
saamheid aan Gods wet. Hy wys die benaming "werkverbond" af, omdat 
dit hierdie reel beperk tot die verbond met Adam, terwyl dit van alle ver-
bonde geld, ook van die sg. verbond van genade, dat hulle na hulle wese 
werkverbonde is. Vir die Sinai-verbond geld dit egter in die besonder dat 
dit gehoorsaamheid aan die gebod gestel het as die weg van die heil. Dit 
moet nie as 'n misverstand van Israel verstaan word dat hulle die wet as 'n 
weg tot die verkryging van die heil gesien het nie, want dit was in die Sinai-
verbond as "covenant of law" so bedoel. Uiteraard het dit nie beteken dat 
Gods belofte van genade wat Hy aan Abraham gedoen het, daarmee opge-
hef is nie, sê Kline met 'n beroep op Gal. 3:17-18. Dat sommige gered kon 
word, ondanks hulle onvermoë om die wet te onderhou, is die gevolg daar-
van dat Christus kragtens die belofte aan Abraham dit in hulle plek sou 
doen (Kline: 1968, 29 e.v.). 

(vi) Kline ontwikkel sy verbondsbegrip onder andere in die lig van die 
argeologiese gegewens oor die oud-Oosterse koningsverdrae en ander ma-
teriaal, soos dit veral in die studies van Albright en sy skool na vore gekom 
het. Die resultaat is dat hy die klem baie sterk op die regsaspekte en die 
tweesydigheid van die verbond laat val. Hierdie soort interpretasie van die 
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verbond is egter reeds sedert die sestigerjare weerspreek deur teoloë soos 
Kutsch, Fohrer en Perlitt wat op hulle beurt weer volhou dat die term 
beriih slaan op die soewereine beskikking van God oor sy volk en dat dit nie 
verstaan kan word na analogie van tweesydige verdrae nie (Perlitt: 1969, 
Kutsch: 1978). Die Ou-Testamentiese teologie maak dit virdiedogmatikus 
nie maklik orr. te wete te kom wat presies die betekenis van die begrip berith 
is nie. Tog is dit duidelik dat die visie op wet en evangelie soos dit by 
Meredith Kline voorgedra word, nie noodwendig daarop aanspraak kan 
maak dat dit die enigste, of selfs die mees voor-die-handliggende manier is 
om die verbondsverhouding te interpreteer nie. In elk geval kan daarmee 
die vraag of dit korrek is om van 'n werkverbond te bly praat, nie opgelos 
word nie. Hieroor sal die getuienis van die hele Skrif oor die verhouding 
waarin die mens tot God staan, 'n woord moet meespreek. 

3.2.3. Riglyne 
1. Die rede waarom die leer van die werkverbond so 'n sterk posisie in die 
gereformeerde verbondsleer kon verower, moet in die eerste plek daarin 
gesoek word dat die verhouding waarin Adam voor die sondeval tot God 
gestaan het, as 'n verbondsverhouding verstaan is. Daarmee as sodanig 
kan nie fout gevind word nie, ook al is daar nie direkte Skrifgegewens 
daarvoor nie. Die parallel wat die Skrif self trek tussen Adam en Christus 
in Rom. 5 en 1 Kor. 15 maak dit voor-die-hand-liggend om van 'n verbond 
tussen God en Adam te praat, wat dan in wese die verbondsverhouding is 
wat God in hom met die ganse menslike geslag aangegaan het. Dit dien as 
basis vir die latere verbondsluitings wat hierdie grondverhouding tussen 
God en mens nader reel en toespits. Dat die benaming werkverbond vir 
hierdie verbond aanvaar kon word, hang waarskynlik daarmee saam dat 
dit so goed kan inpas by die juridiese karakter van die gereformeerde 
versoeningsleer. 

Die basiese idee agter die benaming werkverbond is om die regselement in 
die verkryging van die heil te bewaar. Dit word gedoen deur daarvan uit te 
gaan dat Gods wet as uitdrukking van sy wil 'n basiese element in sy ver-
houding tot die mens is. Sy wet mag nie straffeloos oortree word nie. Selfs 
as God die mens uit genade red, kan dit nie ten koste van sy geregtigheid 
wees nie. Die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat geson-
dig het, vir die sonde moet betaal (HK vr. 16). Christus moes die toorn van 
God teen die sonde dra om ons van die verdoemenis te verlos (HK vr. 37). 
Die regselement speel dus 'n beslissende rol in die versoening, en daarom 
kon dit aanvaarbaar gelyk het om dit in die vorm van die werkverbond as 
'n basiese element in die verhouding tussen God en mens van die begin af te 
handhaaf. 

2. Die probleem met die idee van die werkverbond is nou egter dat dit die 
regselement in die verhouding tussen God en mens op 'n manier handhaaf 
wat nie onbedenklik is nie. Deur die werkverbond te verstaan as die basiese 
verhouding waarin God en die mens tot mekaar staan, is die element van 
verdienste in die verhouding van God en mens ingevoer. Dat dit die bedoe-
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ling was, blyk uit die benaming "werk"-verbond. As woorde betekenis het, 
sê die naam werkverbond dat die basiese verhouding tussen God en mens 
'n verhouding van werke is waarin die mens deur sy onderhouding van die 
wet die ewige lewe moes verkry. As dit nie die bedoeling was nie, kon ander 
benaminge wat in omloop was (soos oorspronklike of Adamitiese, natuur-
of skeppingsverbond) behou gewees het. Die benaming werkverbond is 
gekies om uitdrukking daaraan te gee dat die mens slegs langs die weg van 
gehoorsaamheid aan die wet gered kan word. 

Maar dit is nie onbedenklik nie, want daardeur is die idee van verdienste 
wat die grondslag was van die Katolieke heilsleer wat deur die Reformasie 
verwerp is, weer ingevoer. Weliswaar is dit op 'n ander wyse ingevoer, 
deurdat nou nie van die sondaar self meer verwag word om aan die eise van 
die wet te voldoen om tot die gemeenskap met God te kom nie. Die sondaar 
word om Christus ontwil deur genade gered. Die basiese idee van die ver-
houding tussen God en mens bly egter wesenlik dieselfde. Die weg tot die 
lewe is die weg van die werke en van gehoorsaamheid aan die gebooie van 
God. 

3. Calvyn het dit wesenlik anders gesien. Dit is nie maar toeval dat hy nie 
op die idee van 'n werkverbond gekom het nie. Hy het self ook die verhou-
ding tussen God en Adam voor die val as 'n verbondsverhouding gesien, 
maar dit verstaan as 'n verhouding waarin Adam reeds in die guns van God 
gedeel het. Hy praat van die genade waaruit Adam ook voor die sondeval 
gelewe het (Douma: 1966, 221). Adam was nooit in 'n situasie om iets by 
God te moet verdien nie. Hy was nie in 'n neutrale posisie, toegerus met die 
liberum arbitrium om te kan kies wat hy wou nie. Om dit so te verstaan, sou 
inderdaad die invoering van Pelagianisme aan die wortel van die verbonds-
leer wees. Nee, Adam was goed geskep, dit wil sê: in die regte verhouding 
tot God, vervul met die genadegawes van God (NGB 14). Hy was in die 
guns van God en moes alleen daarin bly. Dit is die sin van die sogenaamde 
proefgebod. In die paradys gaan Gods guns aan die gebod vooraf (De 
Graaf: 1954, 27 e.v.; 46 e.v.; Berkouwer: 1958, 199 e.v.). 

Dat die gebod die leefreëls vir die kinders van God aangee, nie die instru-
ment waarmee iets by God verdien moet word nie, erken alle Gereformeer-
des vir sover dit die bedéling van die genadeverbond betref: "Niet in de wet, 
maar in de belofte ligt de kern van Gods openbaring en het hart van Israels 
godsdienst" (Bavinck: 1909,80). Maar waarom sou dit dan voor die sonde-
val anders gewees het? Weliswaar sê gereformeerde dogmatici dat dit nie 
die bedoeling van die benaming werkverbond is dat Adam iets by God 
moes verdien nie, maar slegs dat hy langs die weg van gehoorsaamheid tot 
die ontvangs van die ewige lewe moes kom (Bavinck: Geref. Dogm. 11,531). 
Reeds hierdie onderskeiding is nie baie verhelderend nie. Maar as 'n mens 
daarby sien dat selfs Bavinck oor die werkverbond skryf dat God Hom aan 
sy woord hou dat wie die wet onderhou, die ewige lewe sal ontvang en dat 
ook die genadeverbond vir sover dit met Christus opgerig is, 'n werkver-
bond is (Bavinck: Geref. Dogm. Ill, 206-208), kan die indruk moeilik ver-
my word dat die term "werk" op verdienste slaan. Maar moet ons hier nie 
liewer 'n ander rigting inslaan nie? 
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4. Die gehoorsaamheid wat die wet van ons vra, is die gehoorsaamheid 
aan die verbondswet om God lief te hê. So was dit ook met Adam, en so is 
dit met Abraham en met Israel by Sinai, en so is dit nog steeds in die nuwe 
verbond. Adam het niks te verdiene gehad met sy gehoorsaamheid nie. Hy 
moes slegs in die guns van God bly (McComisky: 1985, 213 e.v.) In die 
sondeval het Adam geweier om die liefde van God met weerliefde te beant-
woord. Wat God van die mens vra, is oral en altyd dieselfde: dit is 'n manier 
van lewe binne die liefde van God. Dit negeer nie die regselement in die 
verhouding tussen God en die mens nie. Liefde en geregtigheid is nie met 
mekaar in stryd nie. Wie in die liefde lewe as antwoord op die liefde van 
God, wandel in geregtigheid. Gods liefde is 'n heilige liefde en duld nie dat 
ons dit versmaai nie. Daarom toorn God oor die verbondsverbreking van 
die mens en eis Hy regstelling. Die konsep van Gods verbondswraak het 
alles met sy gekrenkte liefde te make. 

Daar ontstaan 'n situasie van vyandskap tussen God en mens deur die 
krenking van Gods liefde. Vir die ongehoorsame mens verander die gebod 
in 'n dodende en veroordelende gebod, soos Paulus dit uitvoerig teken. Vir 
die mens wat uit die verbond uitgeval het, geld die reel: "Doen dit en jy sal 
lewe"(DeGraaf : 1954,32). Hy kan dit uiteraad nie doen nie. Daarom is die 
versoening deur Christus nodig om die vyandskap tussen die mens en God 
weg te neem, om die geskonde reg te herstel. Christus bevry die mens van 
die wet as 'n eisende gebod en bring hom onder die genade (Rom. 6-8). So 
word die wet weer tot 'n reel van dankbaarheid. Christus moes inderdaad 
weer vir ons die toegang tot die Vader verdien deurdat Hy die straf op ons 
sonde gedra het en deur sy gehoorsaamheid, wederliefde en trou teenoor 
God en sy naaste die eis van die verbond vervul het. Maar dit beteken nie 
dat die heil basies deur wetsonderhouding en verdienste ons deel word nie. 

Wanneer ons die konsep van die werkverbond laat val, is dit moontlik om 
weer saam met Calvyn daarvan uit te gaan dat daar maar één genadige 
verbond van God met die mense is, wat wel verskillende bedélinge deurloop, 
maar nooit van karakter verander nie. Die aanvaarding daarvan beteken nie 
dat ons met Barth tot die omkering van die volgorde van skepping en ver-
bond hoef te kom nie. Dit hang saam met die supralapsariese aard van sy 
teologie en sy ontkenning van die status integritatis en bring allerlei ander 
probleme na vore wat hier nie bespreek hoef te word nie (Jonker: 1982, 16 
e.v.). Ons hoef ook nie die volgorde van wet en evangelie om te draai soos hy 
voorstel nie. Die evangelie is immers die boodskap van heil aan die sondige 
mens en dus het die evangelie nie voorafgegaan aan die wet in die situasie van 
Adam nie. Wat daar aan die wet voorafgegaan het, was Gods liefde vir sy 
skepsel, wat na die sondeval openbaar word as liefde vir die sondaar. Omdat 
Barth probleme het met die handhawing van die sondeval, wil hy nie onder-
skei tussen Gods guns voor die val en Gods verbeurde guns na die val nie. 
Daarom kan hy ook nie onderskei tussen die verbond met Adam (wat ons 
liewer die oorspronklike verbond wil noem) en die genadeverbond nie. 

Omdat ons aan die verbond met Adam vashou - selfs al het ons besware 
teen die benaming werkverbond en die konnotasie wat dikwels daaraan 
geheg is - kan ons ook, anders as Barth, reg laat geskied aan die element 
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van die kennis van Gods wet wat kragtens die algemene openbaring by alle 
mense aanwesig is, sodat hulle daarop aangespreek kan word. Die verbond 
met Adam bly as universele verbond van Gods kant vir alle mense van 
krag. Ook as die bedoeling daarvan deur die sonde verydel word, bly die 
aanbod en die eis van Gods liefde nog staan. Daarvan het die mens inder-
daad ook nog kennis na die sondeval, al is dit 'n verwronge kennis, en al 
word dit deur die sonde vir hom tot 'n oordeel. In Barth se kritiek op die 
natuurlike teologie en die begrip natuurreg is daar 'n groot element van 
waarheid, maar hy gooi in reaksie die kind saam met die badwater weg as 
hy die werklikheid van die algemene openbaring ontken en daarmee ook 
die kennis van die wet wat daarmee gegee is (Rom. 2:14-16). 

5. Ons siening het uiteraard gevolge vir die prediking en pastoraat omdat 
dit grondliggend is vir die verstaan van die aard van die verbond. In die 
verbond gaan die toesegging van die heil vooraf aan die gebod. Die kinder-
doop bevestig dit op 'n kragtige wyse. Die gereformeerde vaders kon met 
reg positief praat oor die heil van vroeggestorwe kinders. Ons mag daar-
mee reken dat ons kinders in Christus geheilig is (1 Kor. 7:14), wat beteken 
dat die vreemde geregtigheid en heiligheid van Christus hulle toegesê is. 
Die swaargelaaide frases van die klassieke doopformulier, selfs die dankge-
bed na die doop wat sê dat Hy ons en ons kinders deur die bloed van 
Christus gewas het en ons tot sy kinders en erfgename aangeneem het, kan 
in die voile erns van die geloof uitgespreek word sonder 'n enkele slag om 
die arm. In die verbondskonteks word sakramenteel en pastoraal aan die 
individuele mens gesê: Christus het ook vir jou gesterwe. 

Terselfdertyd weet ons egter dat ons deur die sakrament vermaan en 
verplig word tot 'n nuwe gehoorsaamheid, aangesien daar aan alle verbon-
de twee dele is. Die wederliefde wat God altyd op sy liefde vra, die rus in die 
beloftes, die geloof waardeur ons die totale vernuwing van ons lewe deelag-
tig word, word van die gedoopte kind gevra. Dit is nie omdat die beloftes 
voorwaardelike beloftes is in die sin dat dit afhanklik gemaak word van ons 
geloof en gehoorsaamheid nie. Dit word werklik onvoorwaardelik aan ons 
geskenk. Maar die beloftes is wel gerig op ons geloof en kan alleen ontvang 
en gesmaak word langs die weg van geloof, bekering, gehoorsaamheid en 
volharding. Die geloof is eenvoudig die weg waarlangs die gevulde beloftes 
van God hulleself in die lewe van die gelowiges verwerklik. 

In 'n verbondsmatige prediking, kategese en pastoraat moet aan ver-
bondskinders voorgehou word dat hulle reeds deur God aangeneem is en 
dat God reeds aan hulle in Christus die status van sy kinders toegeken het, 
sodat hulle dit maar net in die geloof moet ontvang en daaruit moet gaan 
lewe (Rom. 9:4). Hulle is reeds in 'n verhouding tot God wat Hy van sy 
kant deur verkiesing en verbond gestig en in die sakrament van die doop 
aan hulle bevestig het. Om Jesus aan te neem (Joh. 1:12) beteken dat hulle 
bewus die posisie inneem wat God reeds in die beloftes van die verbond aan 
hulle toegesê het. Die sekerheid van die heil rus daarop dat Gods beloftes 
waar is. Dit is nie ons geloof of bekering wat die grond van ons sekerheid is 
nie, maar die versekering van God dat die bloed van Christus vir ons son-
des uitgestort is. 
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Tot geloof in en vertroue op Gods beloftes moet opgeroep word. Dit is 
juis die krag van die gereformeerde prediking dat dit ondubbelsinnig kan 
oproep tot bekering en geloof op die basis van die beloftes van die verbond. 
In die egte verbondsprediking kan met krag bestraf, vermaan en getroos 
word vanuit die wete dat aan die verbondsgemeente werklik ook persoon-
lik die genade van God toegesê is, en dat dit daarom absurd is as 'n mens 
aan wie dit alles só duidelik verseker en bevestig is, van God in ongeloof 
wegdraai. Maar dit kan gebeur. Daar is so iets as verbondsverbreking, as 
afval, as die opskiet van dorings in die akker van God, as die rank aan die 
wingerdstok wat nie vrug dra nie en daarom uitgesny moet word. Ver-
bondsprediking is bekeringsprediking, maar dan bekeringsprediking van 
'n verbondsmatige aard, vol van die ems en dringendheid wat saamhang 
met die beloftes van Gods genade en die gevaar om dit te minag en daar-
deur dubbel skuldig te word. 

LITERATUUR 

Barth, K.: 1953. Die Kirchliche Dogmatik. IV/1, Zollikon-Zurich, EVZ. 
Bavinck, H.: 1909. Magnalia Dei. Kampcn. Kok. 
Bcker E. J. en Hasselaar J. M.: 1979. Wegen en kruispunten in de dogmatiek. Kampen. Kok. 
Berkouwer, G. C.: 1958. De Zonde 1. Kampen. Kok. 
Berkouwer, G. C.: 1954. De Triomf der genade in de theologie van Karl Barth. Kampen. Kok. 
Bouwmeester, W.: 1962. De Bijbel over het verbond. Roermond. Romen en Zonen. 
De Graaf, S. G.: 1954. Het ware geloof. Kampen. Kok. 
Douma, J.: 1966. Algemene genade. Goes. Oosterbaan en Le Cointre. 
Graafland, C.: 1978: Het vaste verbond. Amsterdam. Ton Bolland. 
Graafland, C.: 1983c. De Doop als splijtzwam in de geref. gezindte, in: Rondom de Doopvont. 

Kampen. De Groot Goudriaan, 446 e.v. 
Jonker, W. D.: 1982. Enkele opmerkings oor die probleem: God en siekte, in: Dominee en 

dokter by die siekbed. Kaapstad, NGKU. 
Klappert, B.: 1976. Promissio und Bund. Góttingen. V&R. 
Kline, Meredith: 1968. By Oath Consigned. Grand Rapids. Eerdmans. 
Kutsch, Ernst: 1978. Neues Testament - neuer Bund? Neukirchen/Vluyn. Neukirchener 

Verlag. 
Lang, F.: 1976. Gesetz und Bund bei Paulus, in: Rechtfertigung. Festschrift fur E. Kásemann. 

Tiibingen/Góttingen. 
McComiskey, Thomas E.: 1985. The Covenants of Promise. Grand Rapids. Baker. 
Murray, John: 1977. Collected Writings II. Edinburgh. Banner of Truth, 47-59. 
Murray, John: 1954. The Covenant of Grace. London. Tyndale. 
Niesel, W.: 1957. Die Theologie Calvins. Munchen. Kaiser, 161-182. 
Perlitt, Lothar: 1969. Bundestheologie im alien Testament. Neukirchen/Vluyn. Neukirchener 

Verlag. 
Rothuizen, G.Th: 1962 Primus usus legis. Kampen. Kok. 
Velema, W. H : 1987. Wet en Evangelie. Kampen. Kok 
Woelderink, J. G.: 1974. Verbond en bevinding. Amsterdam. Ton Bolland. 

197 



3.3. DIE BASIESE VERHOUDING 
TUSSEN GOD EN MENS 

3.3.1. Verbond as bondgenootskaplikheid 
Die verbondsdenke bevat van huis uit ook 'n bepaalde visie op die verhou-
ding tussen God en mens. Dit sien die verhouding tussen God en mens as 'n 
persoonlike verhouding waarin aan die mens se menslikheid en verant-
woordelikheid op 'n besondere manier reg kan geskied. Daarom kon Ba-
vinck die verbond die "wese van die ware religie" noem (Geref. Dogm. II, 
531 e.v.). Dit is opmerklik dat die verbondsleer juis in die gereformeerde 
denke so sterk ontwikkel is. Dit kon dien as aanvulling en teenhanger van die 
verkiesingsleer soos dit sedert Beza geformuleer is. Daardeur is ruimte oop-
gehou vir die Bybelse denke oor die verhouding tussen God en mens wat 
andersins op grond van die kousaliteitsterme wat in die verkiesingsleer ge-
bruik is, maklik in deterministiese sin misverstaan kon word. Die vraag na 
die ware inhoud van die verbondsverhouding is in die jongste tyd met veel 
klem gestel. Ons vat die saak waarom dit hier gaan, in enkele punte saam: 

(i) Sedert Barth het die gebruik opgekom om die aard van die verbonds-
verhouding tussen God en mens met die term "bondgenootskaplikheid" 
aan te dui. Daarmee word die wedersydse betrokkenheid van God en mens 
tot uitdrukking gebring. By Barth is die verbond uitdrukking van die wese 
van God. God is in Homself die Verbondsgod en kragtens sy ewige keuse is 
die mens van die begin af in die bestaan van God as die God van die mense 
opgeneem. In aansluiting by sy idee van die menslikheid van God wat 
inhou dat God niks anders wil wees nie, as die God van die mense en dat die 
mens niks anders kan wees nie as bondgenoot van God, word die basiese 
verhouding tussen God en mens dan dikwels as dié van bondgenootskap-
likheid of "partnerskap" geteken. 

(ii) Dit is 'n interessante feit dat ook Schilder met groot klem binne sy 
verbondsleer oor die verantwoordelikheid van die mens gehandel het. Ken-
merkend is sy uitspraak dat die verbond in sy ontstaan monopleuries, maar 
in sy bestaan dupleuries is. Vandaar kan hy sê dat die verbond die resiprosi-
teit tussen God en mens tot 'n konstitutiewe faktor in die religie maak. Hy 
sien die tweesydigheid van die verbond uitgedruk in die Bybelse uitspraak 
dat die mens 'n medewerker van God is (1 Kor. 3:9). God en mens is wel 
ongelyke partye binne die verbond, maar desondanks albei werklike par-
tye. Dit gaan vir Schilder veral daarom dat hy die verantwoordelikheid van 
die mens in die verbond wil beklemtoon. Die tweesydigheid van die ver-
bond soos Schilder dit teken, hou volgens Strauss in dat daar 'n verhouding 
van wedersydse aktiwiteit tussen God en die mens is: alles hang van God af, 
maar alles hang ook van die mens af. God en mens is in die verbond ver-
bind op 'n wyse wat wedersydse verpligtinge meebring, en van die erns van 
die mens se verantwoordelikheid in hierdie verband mag niks afgedoen 
word nie (Strauss: 1984, 377-379). 
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(iii) By Schilder is hierdie klem op die verantwoordelikheid van die 
mens ingebed in 'n sterk predestinasiaanse teologie, en dit lê op 'n ander 
vlak as die visie op die tweesydigheid van die verbond wat na horn gekom 
het. Ons bedoel daarmee byvoorbeeld die opvatting van H. M. Kuitert 
wat in sy proefskrif oor die mensvormigheid van God daarvan uitgaan 
dat die God-wees van God daarin bestaan dat Hy die Bondgenoot van die 
mens is. Alles wat nog meer van God gesê kan word, is slegs verdere 
omskrywinge van hierdie werklikheid van sy wese. Net so geld dit ook 
van die mens dat hy op God afgestem is en dat sy mens-wees ook getipeer 
word deur sy bondgenoot-wees van God. Die mens is sonder God nie 
denkbaar nie, net soos ook God nie sonder die mens denkbaar is nie 
(Kuitert: 1962). 

(iv) Dit is veral Hendrikus Bcrkhof en Flesseman-Van Leer wat in Ne-
derland die konsep van die bondgenootskaplikheid van God en mens baie 
meer konsekwent hanteer. By Berkhof is die verbondskonsep sentraal in sy 
geloofsleer, maar die verbond word, soos ons gesien het, nie soseer ver-
staan as die eensydige en genadige beskikking van God oor die mens, soos 
dit sedert Augustinus verstaan is en in die tradisionele verbondsleer 'n 
groot rol gespeel het nie, maar as 'n wedersydse verhouding van liefde, 
vriendskap en trou waarin albei die bondgenote 'n betekenisvolle rol speel 
(Berkhof: 1973, 148 e.v.; 262). Die menslike verbondspartner van God 
moet volgens Berkhof terdeë sy plek ontvang in die intersubjektiewe ver-
houding tussen God en mens. Hy mag nie verdring word nie. Natuurlik is 
God en mens nie twee gelykwaardige partners nie, maar in die geskiedenis 
tussen God en die mense gaan dit tog om 'n wederkerigheid en 'n tweesy-
digheid waarin ook die mens in sy relatiewe vryheid en selfstandigheid naas 
God tot sy reg moet kom. God het eensydig die inisiatief tot die verbond 
geneem en ook in die deurvoering daarvan word dit gedra deur sy trou en 
liefde. Daarnaas moet egter volgehou word dat ook die mens 'n beslissende 
rol in die verbond speel (Berkhof: 1973, 463). 

(v) Berkhof meen dat alleen in die verbond 'n deurbreking kan plaasvind 
van die subjek-objek-skema wat altyd in die teologie hanteer is, ten gunste 
van die verstaan van die inter-subjektiwiteit wat die verhouding tussen 
God en mens kenmerk. Die deterministiese misverstande wat in die verlede 
rondom die verhouding tussen God en mens in die uitverkiesings- en ver-
bondleer voorgekom het, wil Berkhof op hierdie wyse uitskakel. Dit het 
groot konsekwensies vir sy hele geloofsleer. Die beginsel van komplemen-
tariteit waardeur sy denke gekenmerk word, hang hiermee saam. Berkhof 
is voortdurend op soek na 'n sintese tussen twee uiterstes. Hy wil van alle 
valse dilemmas wegkom en dinge wat as teenstrydig voorkom, met mekaar 
verbind. Dit geld ook van God en mens, hemel en aarde, God se genade en 
die mens se reaksie daarop. Die Goddelike heil en die aardse werklikheid 
word deur Berkhof komplementêr gedink, daarom voltrek Gods heil horn-
self in die aardse werklikheid en die aardse geskiedenis. God maak ruimte 
vir die mens, Hy beperk Homself en maak Homself in 'n sekere sin afhank-
lik van die menslike beslissings. Hy maak self 'n geskiedenis deur waarin 
die mens 'n rol speel. In sy uitwerking van hierdie gedagtes blyk dit dat 
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Berkhof bv. sy openbaringsbegrip en sy Christologie heeltemal deur die 
konsep van die verbondskomplementariteit laat stempel. 

(vi) Dat Berkhof hierin navolging gevind het, blyk uit die denke van 
Flesseman-Van Leer. Haar kritiek teen hom is dat hy nie altyd konsekwent 
genoeg aan sy eie insigte vashou nie. Sy meen dat Berkhof nog te veel 
terugval in posisies wat nie in ooreenstemming met sy beginsel van die 
intersubjektiwiteit tussen God en mens is nie. Sy onderskei tussen 'n pre-
destinasiaanse antropologie waarin die tweesydigheid opgehef word om-
dat God alles is en die mens niks, en 'n Joodse antropologie waarin die 
realisering van die verbond mede-afhanklik is van die gehoorsaamheid van 
die menslike verbondspartner. Berkhof het probeer om 'n middeweg tus-
sendeur te volg. Vir haar besef probeer hy nog te veel die predestinasiaanse 
kant opgaan, en sy stel die vraag of dit reg kan wees, en of hy nie die kant 
van die Joodse antropologie (korrelasie) moes gekies het nie (Flesseman-
Van Leer, 1974, 43). 

3.3.2. Korrelasie as verbondsmatige konsep 
(i) Ook Berkouwer wou wegkom van die skolastieke polariteitsdenke en 
die element van konkurrensie tussen God en mens wat daarin aanwesig 
was. In sy konsep van die korrelasie tussen geloof en openbaring, geloof en 
genade en geloof en regverdiging het hy van die begin af probeer om die eg-
menslike deelname aan die heil te akkommodeer, sonder om die prioriteit 
van die genade van God te ontken of in die gedrang te bring (De Moor: 
1980,121 e.v.). Berkouwer leer dat die mens deur Gods genade bevry word 
tot die geloof as menslike daad, wat terselfdertyd 'n gawe van God is, totaal 
en al nie-kreatief en bloot reseptief, waardeur juis die voorkomendheid van 
Gods openbaring en genade geëer word. Die verbond self neem in sy teolo-
gie 'n baie ondergeskikte plek in en van 'n algemene leer oor die bondge-
nootskaplikheid tussen God en mens is daar by hom geen sprake nie. Dit is 
egter duidelik dat die wyse waarop hy die begrip korrelasie hanteer en hom 
verset teen elke vorm van polêre denke, van sy teologie 'n voorbeeld van 
verbondsmatige denke maak. 

(ii) Berkouwer meen dat die polêre denke verantwoordelik is daarvoor 
dat daar in die teologie soveel valse dilemmas hanteer word. In die polêre 
denke word God en mens teenoor mekaar gestel as mekaar se konkurrente. 
Dit bring mee dat daar in die teologie telkens weer verval is of in determi-
nistiese, of in indeterministiese denke. In reaksie word dan teenoor die 
determinisme die indeterminisme verdedig, en teenoor die indeterminisme 
weer die determinisme, sonder dat die probleem waarom dit gaan, verhel-
der kan word, omdat nog steeds binne dieselfde paradigma beweeg word. 
Wat Berkouwer self beoog, is om God en mens juis nie op hierdie wyse as 
mekaar se konkurrente te verstaan nie, maar om in getrouheid aan die wyse 
waarop die Bybel praat, die doen van God en die doen van die mens op 
mekaar te betrek. Die wyse waarop Gods doen en die menslike doen op 
mekaar betrokke is, word nie deur Berkouwer logies deurlig nie. Hy ver-
staan dit as 'n geheimenis wat nie deur ons denkend ontleed kan word nie. 
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Tog is dit so dat God in sy doen nooit die mens uitskakel nie, maar horn op 
sodanige wyse inskakel by sy handelinge, dat die eie-aard van die menslik-
heid van die mens daardeur bewaar bly. 

(iii) Die beste voorbeeld hiervan is vir Berkouwer die wyse waarop die 
Reformasie die regverdiging deur die genade alleen verstaan het, naamlik 
so dat hulle dit ook as regverdiging deur die geloof alleen kon beskryf. 
Albei uitdrukkings beteken presies dieselfde en verwys na dieselfde werk-
likheid van die onverdiende ontvangs van die heil, maar die een lê die 
nadruk op wat God doen en die ander op wat die mens doen. Tog bedreig 
die genade nie die eg-menslike karakter van die geloof nie, net soos die 
geloof nie die Goddelike karakter van die genade bedreig nie, maar dit juis 
eer. Berkouwer se verset teen die kousaliteitsdenke is 'n ander voorbeeld 
van sy afwysing van polêre denke. Hy wil die wyse waarop God met die 
mens omgaan, nie in terme van kousale determinering omskryf nie, maar 
as die geheimnisvolle persoonlike oorreding van die mens deur die Heilige 
Gees. 

(iv) Kenmerkend van Berkouwer se hantering van die korrelasie-begrip 
is dat hy nie daarmee bedoel dat die mens sinergisties iets moet bydra tot 
wat God doen, of dat God se doen van die menslike doen afhanklik is en 
daardeur begrens of moontlik gemaak word nie. Berkouwer sal byvoor-
beeld nie soos Berkhof sê dat God sy eie vryheid inperk om ruimte te maak 
vir die mens se vryheid nie, omdat dit vir sy besef juis 'n voorbeeld van 
polêre denke sou wees. Wat Berkouwer bedoel, is dat dit tot die wonder 
van Gods werk en sy verhouding tot die mens behoort dat Hy in sy oormag 
en vrymag met die mens so omgaan, dat die mens op 'n nie-verdienstelike 
wyse volledig meegeneem word in wat God doen. Daarom stry Berkouwer 
na verskeie kante toe: na die kant van die sinergistiese indeterminisme, na 
die kant van die skolastieke deterministiese denke, maar ten slotte tog ook 
teen Karl Barth wat basies binne dieselfde paradigma dink. 

(v) Dat die begrip "korrelasie" vir misverstand vatbaar is, is wel deur 
Berkouwer besef, maar hy was verkeerdelik onder die indruk dat sy hante-
ring daarvan duidelik genoeg verskil van dié van andere om misverstande 
te kan voorkom. So het hy homself met name gedistansieer van die korrela-
sie-beginsel soos dit volgens Miskotte in die Joodse denke funksioneer, 
waarin die verbond ten voile as 'n wederkerigheidsverhouding verstaan 
word. Daarvolgens het die mens God nodig, maar God is vir die deurvoe-
ring van sy werk ook van die mens se gehoorsaamheid afhanklik. Die ge-
hoorsame Jood is Gods medewerker in 'n tweesydige verbond. Daarom 
kan die Jood ook deur sy eie omkeer die skuld uitwis wat daar op hom rus. 
In sy berou word die korrelasie herstel wat deur die sonde geskend is (Berk-
hof: 1966, 12-13). Net so het Berkouwer ook die tipe korrelasie waarvan 
Tillich in sy teologie gebruik maak, van die hand gewys omdat dit hanteer 
word as 'n norm waardeur die mens subjektief kan bepaal wat wel en wat 
nie in Gods openbaring waar kan wees nie (De Moor: 1980, 61 e.v.). 

(vi) Ondanks sy poging om hom teen ander interpretasies van die korre-
lasiebegrip af te grens, is Berkouwer se dogmatiese metode tog deur Berk-
hof gei'nterpreteer as sou dit steeds meer op 'n inperking van die objektiewe 
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gehalte van Gods openbaring in die Skrif vanuit die subjek uitgeloop het. 
Op grond van die korrelasie tussen geloof en openbaring sou Berkouwer 
dan steeds meer in sy omgang met die Skrif slegs dit wat eksistensieel ver-
staanbaar en vir die geloof toeganklik is, as Gods openbaring aanvaar het 
(Berkhof: 1965, 37 e.v.). Hoewel Berkouwer dit ontken het, het baie tog 
onder die indruk van hierdie kritiek gekom en gemeen dat hulle in die 
werke van Berkouwer die bewyse van die stelling van Berkhof kon vind. 
Daar is selfs diegene wat meen dat die teologie van Kuitert met hierdie 
element in die denke van Berkouwer verband hou, net soos die latere ont-
wikkeling in die Geref. Kerken in Nederland om die gesag van die Skrif as 
relasioneel te sien, met al die gevolge daarvan. 

3.3.2. Riglyne 

1. Dat die verbondskonsep 'n bepaalde voorstelling van wedersydse be-
trokkenheid in die verhouding tussen God en mens bevat, is altyd al in die 
teologie raakgesien. Hoe sterk 'n mens ook die monopleuriese karakter van 
die verbond beklemtoon, kan niemand daaraan verbykyk dat die verbond 
op tweesydigheid aangelê is en ten diepste wederkerige betrokkenheid en 
gemeenskap tussen God en die mens op die oog het nie. As G. Vos wil 
verklaar waarom die leer van die verbond in die gereformeerde teologie 
soveel ingang gevind het, dan sê hy onder andere dat dit is omdat die 
verbondsleer duidelik maak dat die mens as bewuste wese in 'n ander ver-
houding tot God staan as die redelose skepping. Die mens vertoon die 
beeld van God en staan daarom tot God in 'n verhouding van wederkerig-
heid. Ook Bavinck skryf meevoerend hieroor (Vos: 1891, 15; Bavinck: Ge-
ref. Dogm. II, 529 e.v.). 

Die verbondskonsep is vir die gereformeerde teologie so aantreklik, om-
dat die grondintensie van die Reformasie daarin op 'n boeiende wyse tot 
uitdrukking kan kom: die voorkomendheid van die genade van God en die 
persoonlike betrekking waarin die mens in die geloof tot God gestel word, 
sonder om egter te verval in die sinergisme waarmee die kerk deur die eeue 
geworstel het. Hier word die vraag na die verhouding tussen Gods doen en 
die menslike doen in die ontvangs van die heil verbondsmatig verstaan, op 
sodanige wyse dat die doen van die mens in die doen van God rus en 
daaruit opkom, en dus nie as iets selfstandigs teenoor Gods doen gestel kan 
word nie. 

2. Net so maak die verbondsmatige verstaan van die verkeer tussen God 
en mens dit makliker as die kousaliteitsbegrip waarmee die polêre denke 
werk om die verhouding tussen Gods raad en die mens se handeling in die 
geskiedenis tot uitdrukking te bring. So kan Wentsel skryf dat die feit dat 
die raad van God konstant en onveranderlik (betroubaar) is, nie beteken 
dat die geskiedenis vir God oninteressant geword het nie. In die Ou Testa-
ment lees ons voortdurend van 'n uitwisseling van gedagtes tussen God en 
mens. Dink maar aan die geskiedenis van Gods omgang met Abraham of 
met Jakob. Daar is 'n groot buigsaamheid in die verhouding tussen God en 
mens. God daal neer tot die vlak van die mens. In Gods plan is die weë en 
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middele opgeneem waardeur Hy tot die mens kom en die mens tot Horn 
kom. Gods raad is allermins iets soos die noodlot. Dit gaan daarin om 
Gods vrye beslissing, maar daarin is die verantwoordelikheid van die mens 
opgeneem. God speel in op die aksies en reaksies van die mens. Binne die 
verbondsverhouding stel God die mens voor verrassings, maar ook die 
mens stel God voor verrassings waarop God in vreugde of toorn reageer 
(Wentsel: 1982, 162). 

In die verbondsverhouding skakel God die wil, kennis en gevoel van die 
mens in by die deurvoering van sy heilsplan. Die gelowige laat Gods Gees 
op hom inwerk. Hy gee homself aan God oor. Hy werk in die geloof die 
werk van God tot sy redding in sy eie dade en lewenspatroon uit. Hy maak 
sy roeping en verkiesing vas (2 Pet. 1:10). Ver daarvandaan dat die uitver-
kiesing op 'n meganiese wyse die mens se verlossing tot stand bring, bete-
ken die feit dat die uitverkiesing op die manier van die verbond tot ons 
kom, juis dat die mens tot die hoogste aktiwiteit beweeg word. Slegs binne 
die verbondskonteks is dit moontlik om te verstaan dat die Bybel met 
soveel nadruk die mens se verantwoordelikheid poneer, en daarnaas tog 
aan die volkome alleenwerksaamheid van God in die menslike heil vashou. 
Fil. 2:12-13 is hier 'n sleutelteks. 

Omgekeerd is dit slegs binne die verbondskonteks moontlik om te ver-
staan hoe die mens homself teen God kan verset en die liefde van God kan 
afwys, sonder dat die mens se sonde en ongeloof langs die weg van die 
kousaliteit aan God toegeskryf kan word. Die gereformeerde teologie het 
dit altyd as godslastering van die hand gewys as gesê sou word dat God die 
oorsaak van die sonde en die ongeloof van die mens is. Maar binne die 
konteks van die polêre denke en die kousaliteitskema is dit nie duidelik hoe 
hierdie ontkenning ernstig opgeneem moet word nie. Daar moet dan aan 
die mens as "tweede oorsaak" iets toegeskryf word wat wel deur God as die 
"eerste oorsaak" gewil en veroorsaak is, maar tog nie aan Hom toegeskryf 
mag word nie. Binne die geheimenis van die verbondsverhouding en die 
verbondstaal kan dit baie makliker uitdrukking vind omdat die eie aard 
van die menslike aktiwiteit in die Israelitiese denke beter tot sy reg kan kom 
as in die Grieks-wysgerige. Alleen binne die verbondsdenke is dit ook 
moontlik om die parallellie van uitverkiesing en verwerping te deurbreek, 
sonder om daarmee die belydenis van die vrymagtige en genadige uitver-
kiesing van God aan te tas. 

3. Dit is jammer dat Berkouwer nie sy denke self duideliker as verbonds-
denke getipeer en beoefen het nie. De Moor betreur dit dat Berkouwer nie 
reeds in 'n vroeë stadium van sy arbeid die korrelasie-begrip laat val het 
nie, want dit het onnodige misverstande rondom sy denke laat ontstaan. 
Dit geld veral die misverstand dat hy soos Tillich en die eksistensie-teologie 
die korrelasiebeginsel op 'n normatiewe wyse hanteer om die grense van die 
spreke van die Skrif te bepaal. Die interpretasie van sy denke deur Berkhof 
lê getuienis van hierdie misverstand af. Klaarblyklik was dit nie Berkouwer 
se intensie om die inhoud van die openbaring vanuit die korrelasie-beginsel 
subjektief te begrens nie. Sulke misverstande kon vermy gewees het as hy 
duideliker sou gemaak het dat dit nie die korrelasie-beginsel is wat vir sy 
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teologie beslissend is nie, maar die verbondsmatige aard van die verhou-
ding waarin God en mens tot mekaar gesien word. 

In hierdie verhouding bly God die inisiatief behou en kom alles van Horn 
af, maar word die mens tog meegeneem op sodanige wyse dat sy geloof van 
homself af weg wys na die genade van God. Juis wanneer hy ten voile van 
homself afsien en op God gerig is, kom sy aktiwiteit tot die regte, menslike 
karakter daarvan. Berkouwer het uitnemend daarin geslaag om duidelik te 
maak dat die geloof as eg-menslike daad onontbeerlik is vir die regverdi-
ging, maar terselfdertyd in sigself niks is nie behalwe volkome gerigtheid op 
die genade van God. 

Dit gaan in sy hantering van die korrelasie-begrip om die nie-verdienste-
like reaksie van die mens op die genaderyke aangesprokenheid deur God 
wat deur die Woord en die Gees in die mens opgeroep word, maar wat tog 
ten voile sy menslike daad bly. Die aksent lê egter nie op die menslike 
geloof nie, maar op die Woord van belofte. Die vraag na die sekerheid van 
die heil waaroor daar deur die eeue in die gereformeerde teologie en vroom-
heid soveel verwarring was, kom tot rus in die wete dat Christus alleen die 
grond van ons heil, maar ook van ons sekerheid is. Nie ons geloof nie, nie 
ons keuse vir Christus of ons oorgawe aan Horn nie, maar suiwer en alleen 
die belofte van God bied die sekerheid waarby ons leef. Daarom beklem-
toon Berkouwer voortdurend dat die geloof nie-kreatief is, suiwer resep-
tief, volledige gerigtheid op sy voorwerp: die belofte van God. Dit is die 
ware aard van die verbondsverhouding waarin die mens tot God gestel is. 

As Berkouwer helderder was oor die verbondsmatige aard van sy denke, 
sou dit hom beskerm het teen veel van die kritiek rondom sy hantering van die 
korrelasiebegrip. Dan kon hy ook moontlik reeds in die tyd van die Vryma-
king van 1944 in staat gewees het om die teenstellings tussen die twee opvat-
tings van die verbond wat tot die breuk in die Geref. Kerken in Nederland 
gelei het, te oorbrug en die partye met mekaar te versoen. Berkouwer se teolo-
gie was toe nog nie ten voile ontwikkel nie. Tog was dit toe al duidelik dat hy 
nie heeltemal kon inpas by die verbondsopvatting wat deur die Geref. Kerken 
teenoor die beswaardes gehandhaaf is nie. Hy was 'n soort half-beswaarde, 
selfs al was hy voorsitter van die sinode wat tot die breuk gelei het (Berkouwer: 
1974, 130). In die tyd na die breuk is sy teologie veelal met agterdog bejeën 
vanuit die kringe van die Vrygemaaktes. En tog is dit duidelik dat in sy bena-
dering die moontlikheid opgesluit lê om hulle intensies op te vang. 

4. Die worsteling wat daar in die geskiedenis rondom die verbondsleer 
was, moet ons egter weerhou van te hoë verwagtings asof die gebruik van 
die verbondskonsep op sigself die oplossing vir die moeilike vrae rondom 
die verhouding van God en mens in die verkryging van die heil sou wees. 
Die verbondsverhouding kan verskillend verstaan word, en die moderne 
neiging om die bondgenootskaplikheid van God en mens tot 'n soort alge-
mene prinsipe in die teologie te verhef, bring sy eie probleme mee. In wat 
ons weergegee het van die teologie van Berkhof en Flesseman-Van Leer sal 
dit duidelik wees dat dit baie maklik, teen die bedoeling van die betrokke-
nes in, tog weer aan die mens 'n selfstandige inbreng in die verhouding tot 
God verleen wat op gespanne voet kom met die leer van die soewereiniteit 
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van God. Daar word aan die mens 'n vryheid toegeken binne die selfbeper-
king van God wat duidelik maak dat die wedersydse verhouding wat hier 
geskets word, tog nog steeds, ondanks alle ontkennings, binne die sfeer van 
die konkurrensie-denke funksioneer. 

Eksegeties gesien, staan die idee van bondgenootskaplikheid soos dit by 
Kuitert, Berkhof e.a. ontwikkel is, nie sterk nie. James Barr het van eksege-
tiese kant sy bedenkinge uitgespreek oor die regmatigheid van Berkhof se 
interpretasie van die konsep berith (Barr: 1974, 13 e.v.). Perlitt en Kutsch het 
'n totaal ander rigting ingeslaan en die diskussie daaroor duur nog voort. 
Ook van dogmatiese kant het Graafland, Van Genderen e.a. hulle beden-
kinge uitgespreek (Graafland: 1987, 543 e.v.; Van Genderen: 1983a, 88-89). 
Die vraag is of hierdie tipe denke nie gevaar loop om onder die hand die 
genade-karakter van die heil in die gedrang te bring nie. Berkhof bedoel nie 
om dit te doen nie. Vandaar die worsteling wat 'n mens in sy geloofsleer 
teëkom om duidelik te maak dat die beginsel van intersubjektiwiteit nie die 
inisiatief van God uitskakel nie. Maar by Flesseman-Van Leer is daar 'n 
bepaalde ongeduld sigbaar met die klem wat in die verlede op die alleenwerk-
saamheid van God in die heil van die mens gelê is. Sy wek die indruk dat sy 
weinig begrip het vir die motief daaragter en vir die moontlikheid om daar-
aan ten voile reg te laat geskied sonder om die mens se verantwoordelikheid 
uit te skakel. Onder die hand kan die nuwe denkparadigmas daartoe lei dat 
ook die sola gratia in die gedrang kan kom (Flesseman-Van Leer: 1972, 129). 
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3.4. DIE VERHOUDING TUSSEN 

ISRAEL EN DIE KERK 

3.4.1. Is die huidige Israel nog Gods verbondsvolk? 

(i) Een van die opvallende verskynsels in die na-oorlogse tyd is die verande-
ring wat daar by kerk en teologie met betrekking tot die verhouding tussen 
die kerk en Israel gekom het. Die skok van die moord op miljoene Jode 
tydens die Nazi-tyd het die aandag gevestig op die gruwel van die anti-Semi-
tisme as Westerse verskynsel. Die ontstellende ontdekking is daarby ge-
doen dat dit gedeeltelik ook toegeskryf kon word aan die houding wat die 
kerk deur die eeue teenoor Israel ingeneem het. Veral sedert die totstand-
koming van die staat Israel in 1948 merk ons by kerk en teologie in Europa 
'n ernstige worsteling met die vraag of die kerk in die verlede in sy antitese 
teenoor Israel nie ingegaan het teen wat die Bybel self oor die trou van God 
teenoor Israel as die verbondsvolk leer nie, en of die kerk daarin nie net 
alleen skuld gehad het aan die onbeskryflike lyding van die Jode nie, maar 
ook in sy eie geloofsverstaan 'n groot verskraling laat ontstaan het nie. 

(ii) Vir die verbondsleer is die verhouding tussen Israel en die kerk van 
belang omdat gevra moet word of die verbond wat God met Abraham en 
sy nageslag opgerig het, nog steeds vir Israel geld, en indien wel, watter 
betekenis daaraan geheg moet word. Ondanks die uitsprake van Paulus in 
Rom. 9-11 oor die toekoms van Israel, was die Christelike teologie van die 
begin af geneig om te aanvaar dat Israel deur God vanweë sy afwysing van 
Christus verwerp is, en dat die kerk in die plek van Israel gekom het as die 
nuwe verbondsvolk van God. Nie alleen word daarop gewys dat die parti-
kuliere fase van die verbond van God met die volk Israel sedert die koms 
van Christus plek gemaak het vir die universele fase nie, maar vanuit die 
teenstelling tussen ou en nuwe verbond word dikwels ook geredeneer dat 
Israel tans in presies dieselfde posisie ten opsigte van die verbond verkeer as 
alle heidense volkere. Israel word deur baie Christene as voorwerp van die 
sending beskou op gelyke vlak as die ander volkere. Maar is dit nie 'n 
miskenning van wat Paulus leer oor die blywende betekenis van Gods roe-
ping en genadegawes nie (Rom. 11:29)? 

(iii) Die Reformatore het geleer dat die kerk eintlik Israel as die volk van 
God vervang en dat die enigste hoop vir Israel is dat sommige Jode (die 
oorblyfsel) deur bekering en geloof in Christus in die kerk ingeplant moet 
word. Die basiese posisie van die Reformasie is dat die Ou Testament sy 
vervulling in die Nuwe Testament vind en slegs nog betekenis het as dit in 
die lig van die Nuwe Testament gelees word. By Luther word die Ou Testa-
ment selfs in 'n groot mate gedevalueer binne die tweedeling van wet en 
evangelie (Ehrlich: 1985, 72 e.v.). Calvyn het veel meer oog gehad vir die 
waarde en betekenis van die Ou Testament vir die kerk, veral ook vanuit sy 
visie op die eenheid van die ou en die nuwe verbond. Ook hy bly egter 
daarby dat die kerk wesenlik die posisie van Israel ingeneem het en dat al 
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die beloftes van die ou verbond op die kerk oorgegaan het. Die "hele Is-
rael" wat volgens Rom. 11:26 gered sal word, is volgens hom die geestelike 
Israel wat in die plek gekom het van die volk Israel en dit bestaan uit 
Christene uit die heidene en bekeerde Jode. 

(iv) Origens moet gesê word dat Calvyn bly worstel het met die uitsprake 
van Paulus oor die Jode, en by geleentheid ook kan sê dat die beloftes van 
die verbond tog nog vir die hele volk Israel bly geld, ook al het sommige 
ontrou geword. Calvyn kan selfs daaraan 'n argument ontleen om te sê dat 
dit ook in die kerk so gesteld is dat Gods beloftes aan almal binne die 
verbond gegee word, maar dat slegs sommige vanweë hulle uitverkiesing 
werklik in die beloofde heil sal deel. Graafland meen dan ook dat Calvyn 
gehuiwer het om definitiewe beslissings te neem oor wat tans die posisie van 
Israel is en oor hoe ons die belofte dat die hele Israel eenmaal gered sal 
word, presies moet verstaan (Graafland: 1978, 109-111). 

(v) Oor die algemeen is dit egter waar dat die gereformeerde 
verbondsteologie die verhouding tussen die Ou Testament en die Nuwe 
Testament onder die skema van belofte en vervulling sien en daarom eintlik 
geen besondere toekomsverwagting met betrekking tot die Jode daarop 
nahou nie. Later kom daar wel 'n stroming binne die gereformeerde denke 
wat veral gevoed is vanuit die Skotse en Engelse Puritanisme en ook aan-
hangers gevind het in die geledere van die Nadere Reformasie en die gere-
formeerde Piëtiste, wat anders daaroor gedink het. Teoloë soos Willem á 
Brakel, F. A. Lampe e.a. gaan die kant van die chiliasme op en leer dat 
Israel nog eenmaal na sy land sal terugkeer en dat daar 'n volksbekering 
van die Jode tot Christus sal plaasvind. Hulle wys die idee af dat die kerk 
beskou moet word as die nuwe Israel en wil die Bybel in 'n meer letterlike 
sin verstaan. Teologies het die gereformeerde kerke die chiliasme egter 
steeds skerper afgewys en daarmee ook die letterlike verklaring van die 
apokaliptiese en ander uitsprake van die Nuwe Testament wat die moont-
likheid van 'n nuwe toekoms vir die Jode oophou. 

(vi) Tog skyn die chiliasme in die Engelssprekende lande 'n groot aan-
treklikheid te besit onder die Evangelicals van 'n meer fundamentalistiese 
en charismatiese inslag. Bekend is in hierdie verband die geskrifte van Hal 
Lindsey wat as blitsverkopers 'n geweldige invloed uitoefen. Binne hierdie 
denkwêreld het daar sedert die vorige eeu 'n steeds duideliker tendens na 
vore getree om radikaal te onderskei tussen die eskatologiese verwagting 
wat gekoester word vir Israel en vir die kerk. Die eenheid van die verbond 
en die eenheid van die heil vir Israel en die kerk wat deur die gereformeerde 
verbondsleer altyd vasgehou is, word daarmee prysgegee. 

(vii) In Amerika vind daar 'n voortdurende gesprek plaas tussen diegene 
wat die gereformeerde verbondsleer voorstaan, en die sg. Dispensationa-
lists. Laasgenoemde volg in 'n meerdere of mindere mate die opvattings 
van J. N. Darby (1800-1882), een van die stigterslede van die beweging van 
die Plymouth Brethren. Dit het neerslag gevind in die kantaantekeninge by 
die bekende Scofield Reference Bible wat in 1915 verskyn het. 'n Hersiene 
uitgawe daarvan is in 1967 gepubliseer as die New Scofield Reference Edi-
tion. Miljoene van hierdie Bybels is verkoop. Die hoofsaak waarom dit 
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daarin gaan, is dat die kantaantekeninge onderskei tussen beloftes wat 
betrekking het op Israel en wat betrekking het op die kerk. In die eersge-
noemde gaan dit om die aardse heil wat God aan Israel as sy aardse volk 
beloof het, en in die tweede gaan dit om die geestelike en hemelse heil wat 
God aan die kerk as sy hemelse volk beloof het. Tot in die fynste besonder-
hede word duidelik gemaak dat groot dele van die Bybel nie op Christene 
van toepassing is nie, maar slegs op Israel en die aardse toekomstige heil 
wat aan hulle beloof is. 

(viii) Die basiese uitgangspunt is daarby dat die Bybel duidelik onderskei 
tussen wet en evangelie en nêrens hierdie twee beginsels met mekaar ver-
meng nie. Omdat God met Israel volgens die beginsel van die wet handel en 
met die kerk volgens die beginsel van die genade, is daar geen verbindings-
lyn tussen die twee nie. So word met name daarvan uitgegaan dat die ver-
bondsluiting by Sinai verstaan moet word as die dispensasie van die wet wat 
slegs op Israel betrekking het en dat dit vir Christene niks te sê het nie. Die 
weg tot behoud vir die Jode is die weg van die onderhouding van Gods 
gebod. Omdat die Jode vanweë die sonde nie deur die wet geregverdig kon 
word nie, is daar aan hulle die offerdiens gegee vir die versoening van hulle 
sondes, waarin dus ook aan hulle deur God genade bewys is. Origens moes 
ook die Jode deur die geloof lewe, soos bewys word uit Heb. 11, maar die 
geloof het op 'n ander wyse tot uitdrukking gekom as by die Christene. So 
is sommige Jode dus ook wel deur genade gered, hoewel hulle onder die 
dispensasie van die wet geleef het. Hulle kon egter geen kennis gehad het 
van die verlossing deur Christus soos dit in die Nuwe Testament geopen-
baar is, soos Calvyn byvoorbeeld gemeen het nie. 

(ix) Die Christene staan daarteenoor onder die dispensasie van die genade 
wat in Christus geopenbaar is, sodat hulle sonder die wetswerke deur die 
geloof geregverdig word en in geen opsig meer gebonde is aan die wet nie. 
Hulle word onvoorwaardelik uit genade gered. Dit geld van elkeen (ook die 
individuele Jood) wat sy toevlug tot Jesus Christus neem. Maar vir die 
Joodse volk as geheel bly daar nog onvervulde beloftes staan wat eers in die 
toekoms in vervulling sal gaan. Die dispensasie van genade het as sodanig 
nie betrekking op Israel as volk nie, omdat hulle nog steeds onder die wet 
verkeer. Volgens die profesieë is daar egter nog 'n derde dispensasie wat 
verwag word, die eskatologiese dispensasie van die duisendjarige koninkryk. 
Dit is die koninkryk waarheen die profesieë oor die ewige heerskappy van 
Dawid en sy huis wys en dit sal op sodanige manier in vervulling gaan, dat 
Israel terug sal gaan na sy land en dat Christus as die messiaanse Koning 
daar oor hulle sal heers. Vir die kerk is dit die tyd van die wegraping om in 
die hemelse heerlikheid te deel (Fuller: 1980; Robertson: 1980, 201-227). 

(x) Op hierdie wyse word daar dus streng tussen Gods plan vir Israel en 
sy plan vir die kerk onderskei. Dispensasionaliste verwyt die verbondsteo-
logie dat dit nie duidelik genoeg tussen wet en genade onderskei nie en 
daarom die kerk weer wil terugbring onder die Joodse legalisme. Ander-
syds meen hulle dat dit ook nie genoegsaam oog het vir die spesifieke plan 
van God vir Israel as die fisieke nageslag van Abraham in onderskeiding 
van die kerk as sy geestelike nageslag nie. Van sending onder die Jode kan 
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daar by hierdie visie eintlik nie meer sprake wees nie. Die toekomstige 
bekering van Israel sal nie die vrug wees van die sending van die kerk nie, 
maar van God se eskatologiese ingrype in die volheid van die tyd. Binne die 
geestesklimaat van die millenialisme word daar in ons tyd, veral ná die 
totstandkoming van die staat Israel, met gespanne verwagting uitgesien na 
die eerste wederkoms van Christus om in Jerusalem te kom heers, en die 
gebeurtenisse van die wêreldpolitiek word met die koerant in die een hand 
en die profesieë van die Ou Testament in die ander gelees om vas te stel hoe 
ver die uur van die dag al gevorder het. 

3.4.2. 'n Nuwe visie op Israel 

(i) Die merkwaardige feit is dat daar tans vanuit die ontmoeting tussen 
Christene en Jode ook deur talle ander teoloë wat nie chiliasties dink nie, 
tot die oortuiging gekom word dat daar op 'n radikale wyse tussen Gods 
weg met die Jode en sy weg met die kerk onderskei moet word. Ons het 
reeds verwys na die veranderde klimaat rondom die verhouding tot Israel 
wat sedert die oorlog in kerk en teologie ingetree het. Daardeur word die 
geestelike kontak wat reeds geruime tyd tussen Jode en Christene aan die 
gang was, geweldig versterk. In Nederland was daar byvoorbeeld reeds 
voor die oorlog belangstelling in die teologiese denke van Israel, hoofsaak-
lik deur die invloed van Miskotte wat op sy beurt beïnvloed is deur Joodse 
skrywerssoos Franz Rosenzweig, Martin Buberenandere(Liebster : 1983, 
209 e.v.). Verskeie Joodse skrywers het 'n wye leserskring en groot bewon-
dering onder Christen-teoloë gevind en veral na die oorlog ook 'n groot 
invloed uitgeoefen. In die jongste tyd het gesprekke tussen Christelike en 
Joodse teoloë toegeneem en ook uiters boeiend geword, veral waar Joodse 
teoloë soos bv. Pinchas Lapide bereid is om die werklikheid van die opstan-
ding van Christus te aanvaar. Die oortuiging het meer en meer ontstaan dat 
die Christelike teologie in 'n groot mate onkundig was ten opsigte van wat 
werklik in die Judai'sme geleer is. 

(ii) Sedertdien het daar heelwat in hierdie verband gebeur. Kerklike ver-
gaderinge en ekumeniese byeenkomste plaas die tema van die verhouding 
van die kerk tot Israel op hulle agenda. In die belydenisstuk Fundamenten 
en Perspectieven van Belijden wat deur die Ned. Hervormde Kerk in 1949 
goedgekeur word, word daar vir die eerste keer in 'n gereformeerde belyde-
nisstuk pertinent op die verhouding tot Israel ingegaan (art. 17). Die Twee-
de Vatikaanse Konsilie wy die belangrike vierde artikel van die verklaring 
oor die verhouding van die kerk tot die nie-Christelike godsdienste, Nostra 
Aetate, aan die verhouding tussen die kerk en Israel (Rahner/Vorgrimler: 
1969, 357 e.v.). Die Wêreldraad van Kerke neem die aangeleentheid op en 
reël meerdere ontmoetinge tussen Christene en Jode. In 1980 aanvaar die 
Landessynode van die Evangelische Kirche im Rheinland 'n beleidstuk 
"Zur Erneuerung des Verháltnisses von Christen und Juden", waarin uit-
voerig op hierdie verhouding ingegaan word (Klappert/Starck: 1980; 
Handreichung'. 1980). In verskeie publikasies word die verborge en openli-
ke anti-Semitisme van kerk en teologie in die verlede aan die kaak gestel 
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(Kremers: 1985), en op sommige plekke is daar selfs sprake van die neiging 
om die Christelike geloof op 'n Joodse manier te interpreteer. Ook is oor-
gange vanuit die Christendom na die Joodse geloof 'n toenemende ver-
skynsel (Von der Osten-Sacken: 1982). 

(iii) Die vraag wat vele besig hou, is hoe die verhouding tussen Israel en 
die kerk volgens die Bybel gesien moet word. Bertold Klappert noem nie 
minder nie as agt modelle op waarvolgens die verhouding tussen die kerk 
en Israel in die verlede in die teologie verstaan is. Daaronder word die 
meeste (vyf uit agt) gedra deur die gedagte dat Israel vandag geen besonde-
re posisie meer in Gods heilsbedoeling inneem nie. Die gedagte is dan dat 
Israel se posisie tans deur die kerk ingeneem is, of dat Israel nog slegs in die 
heil kan deel as hulle in die kerk deur die aanvaarding van die Christelike 
geloof opgeneem word, of dat Israel (veral in die Ou Testament) verstaan 
word as tipe van die kerk, of as negatiewe illustrasie van hoe die kerk is, 
maar nie moet wees nie, of 'n voorbeeld is van die algemeen-menslike situa-
sie (Klappert: 1980, 11 e.v.). 

(iv) Die orige drie modelle gaan uit van die blywende verkiesing van 
Israel as volk van God. Klappert noem hulle die komplementariteitsmodel, 
die representasiemodel en die Christologiese afhanklikheidsmodel. Hulle 
bring onderskeidelik tot uitdrukking (a) dat Israel en die kerk as twee 
aanvullende gestaltes van die een volk van God verstaan moet word, (b) 
dat die kerk tydelik die volk van God verteenwoordig en die plek in die 
Godsvolk vir Israel oophou solank as Israel nog nie sy Messias erken nie, 
en (c) dat die kerk van Israel afhanklik is, omdat die kerk daarvan leef dat 
hy in die olyfstam Israel as die uitverkore volk van God ingeplant is (Klap-
pert: 1980, 26 e.v.). 

(v) Klappert toets dan die beskouings van Barth aan hierdie modelle. Hy 
toon aan dat Barth aanvanklik beweeg het binne die sfeer van die ekklesio-
logiese integrasiemodel waarvolgens alleen die bekeerde "oorblyfsel" van 
Israel in die heil sal deel deurdat hulle in die kerk opgeneem word. Later het 
hy steeds meer besef dat dit nie genoeg is nie. In sy heel laaste fase beweeg 
Barth in die rigting van die Christologiese afhanklikheidsmodel waar-
volgens die kerk blywend van Israel afhanklik is, omdat dit slegs via die 
inplanting in Israel deel het aan die uitverkiesing van die volk van God. Dit 
is opmerklik dat verskeie Barthiaanse teoloë (Gollwitzer, H. J. Kraus, 
Marquardt, Klappert, Hasselaar e.a.) hulle op 'n intensiewe manier met die 
verhouding tot Israel besig hou. Daaragter moet die spesifieke universalis-
tiese visie van Barth op uitverkiesing en verbond gesien word. Klappert 
wyt dit veral aan die partikularisme en individualisme van die reformato-
riese uitverkiesings- en regverdigingsleer dat die uitsig op die verkiesing 
van die Jode en hulle regverdiging in Christus nie voor die tyd van Barth 
behoorlik begryp is nie (Klappert: 1985, 368). 

(vi) Die Barthiane is egter lank nie die enigste wat aan 'n eie toekoms vir 
Israel naas die kerk dink nie. Verskillende teoloë gaan daarvan uit dat God 
op twee verskillende maniere met Israel en die kerk handel. Franz Rosen-
zweig het in sy werk Der Stern der Erlósung reeds die opvatting voorgedra 
dat daar twee weë is om tot die verlossing te kom: die van Israel en dié van 
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die Christelike kerk (Schoon: 1983, 30 e.v.). Daarby sluit verskillende 
Christelike teoloë hulle aan. Anders as by die dispensasionalisme word 
Israel se weg tot verlossing hier nie gesien as dié van die werke in die sin 
waarin Paulus en die Reformasie daaroor gepraat het nie, maar as die weg 
van die wandel met God in die onderhouding van die Tora. Dit word 
aanvaar as 'n legitieme weg tot die heil naas die geloof in Christus soos dit 
in die kerk verkondig word. 

(vii) Van sending onder Israel kan daar dan geen sprake wees nie, hoog-
stens van 'n dialoog met Israel waarby wedersyds van mekaar geleer kan 
word. Daarby sal die kerk teenoor Israel moet getuig dat Jesus die Messias 
van die Jode is, en dat hulle Hom as sodanig moet aanvaar. Veral met 'n 
beroep op Rom. 9-11 word egter volgehou dat Israel nog steeds die voor-
werp is van Gods uitverkiesing en daarom deel het aan sy verbond, waar-
van die belofte van die land 'n integrate deel is. Daarnaas word ook aan-
vaar dat God kragtens sy beloftes uiteindelik Israel sal verlos, ook al gaan 
dit buite die gelowige aanvaarding van Christus as die Messias om (Von 
der Osten-Sacken: 1983, 179). Die standpunt is egter nog nie eksplisiet in 
enige kerklike uitspraak vasgelê nie. 

(viii) In die besluite van die Evangeliese Kerk in die Ryngebied word 
verklaar dat die Skrifte (die Ou Testament) die gemeenskaplike grondslag 
bied vir die geloof en wandel van Jode en Christene, hoewel die Christene 
hulle geloof bely in Jesus Christus die Jood wat as Messias van Israel die 
Redder van die wêreld is en die volkere van die wêreld met die volk van 
God verbind. Die gedagte word afgewys dat die volk Israel deur God ver-
werp of deur die kerk vervang sou wees, en daar word bely dat die kerk en 
Israel 'n gemeenskaplike hoop het op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat 
as messiaanse verwagting die grondslag is vir die getuienis en die optrede 
van Christene en Jode met die oog op geregtigheid en vrede in die wêreld 
(Handreichung, 10-11). Ook word daar verklaar dat die verskil wat tussen 
die "ou" en die "nuwe" bedeling gemaak word, nie langer verstaan moet 
word ten nadele van Israel nie, maar as die bevestiging van die oue in die 
lewe en woorde van Jesus. Jode en Christene vorm saam die een volk van 
God wat gesamentlik die toekoms van Gods ryk tegemoet gaan. 

(ix) Ook al gaan hy nie dieselfde weg op as die chiliasme of die Barthiaan-
se teoloë nie, wil ook Graafland in sy denke 'n plek inruim vir die besondere 
weg van God met Israel. Hy is van mening dat Calvyn te min oog gehad het 
vir die wyse waarop die volk Israel as sodanig (en nie net die gelowige res 
nie) in die profesieë van die Bybel en ook in die uitsprake van Paulus in 
Rom. 9-11 die voorwerp van Gods besondere bemoeienis is. Ook meen hy 
dat die aardse dimensie van die heil soos dit in die belofte van die land aan 
Israel gegee is, by Calvyn nie tot sy reg kom nie. Daarom aanvaar ook hy 
dat daar in die heilsweg van God met Israel as volk nog besondere dinge 
moet gebeur, ook al wys hy die gedagtes van die chiliasme af. Hy sien die 
terugkeer van Israel na sy land reeds as 'n belangrike teken van Gods 
bemoeienis en verwag dat daar 'n grootskaalse omkeer van Israel tot die 
geloof in Christus sal wees. God bly nog getrou aan sy roeping en beloftes 
met betrekking tot Israel. Graafland hou egter daaraan vas dat God sy 
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bedoeling met Israel sal realiseer langs die weg van die individuele uitver-
kiesing. Daarom is daar by hom ook nog sprake van die noodsaaklikheid 
van die sending onder Israel (Graafland: 1978, 103-146; Van de Graaf: 
1978, 50 e.v.). 

3.4.3. Riglyne 
1. Dit is sonder meer toe te juig dat daar in ons tyd nuwe belangstelling vir 
die verhouding tussen Israel en die kerk ontstaan het. Dit geld nie alleen 
omdat ook die kerk 'n groot skuld teenoor Israel het nie, maar omdat die 
Skrif self onsdaar toe noop om aandag te gee aan die vraag na die posisie en 
toekoms van Israel. Vir ons onderwerp is dit in soverre van belang, as wat 
dit verband hou met die uitverkiesings- en verbondsleer. Dit blyk immers 
duidelik uit die Skrif dat Israel nie afgeskryf word nie. Die idee dat die kerk 
in die plek van Israel gekom het as die nuwe Israel en dat die volk Israel 
tans op 'n gelyke vlak verkeer met alle volkere wat deur die kerk as voor-
werpe van die sending beskou moet word, is inderdaad nie aanvaarbaar 
nie. Daarvoor praat die Bybel te duidelik daaroor dat God sy volk nie 
verstoot het nie, dat die roeping en genadegawes van God onberoulik is, en 
dat selfs die ongehoorsame Israel kragtens die uitverkiesing nog altyd 
Gods geliefdes is (Rom. 11:28-29). In Gods bedoeling wag daar nog 'n 
toekoms vir Israel. Daarvan mag ons uitgaan. 

Die Nuwe Testament is wel die vervulling van die beloftes van die ou 
verbond, maar dit beteken nie dat daar niks is wat in die toekoms meer 
verwag moet word nie. Die kerklike anti-chiliastiese denke oor die eskato-
logie was soms geneig om heeltemal niks besonders meer vir die toekoms te 
verwag nie. 'n Goeie voorbeeld hiervan is Berkouwer se werke oor die 
eskatologie, waarin daar eintlik geen ruimte meer oorbly vir onvervulde 
profesie nie. Eskatologiese uitsprake word deur Berkouwer te maklik geïn-
terpreteer as 'n aktuele boodskap vir die mens van die hede. Dit is egter 'n 
verskraling van die betekenis van die Bybelse eskatologie, veral ook wat 
betref die verwagtinge wat die Skrif by ons opwek as ons aan die toekoms 
van Israel dink. Die Nuwe Testament self is nie die finale gestalte van die 
vervulling van die beloftes van die Ou Testament nie, maar is self ook 
vervulling in die gestalte van 'n belofte van die voile vervulling wat nog 
kom en waarop ons verwagting gerig moet wees. In hierdie verwagting 
neem Israel sy plek in. 

Die wyse waarop die chiliasme en die dispensasionalisme hierdie toe-
koms sien, is egter vir ons onaanvaarbaar, omdat ons meen dat die soort 
hermeneutiek wat hulle gebruik, nie die toets van die goeie omgang met die 
Bybel kan deurstaan nie. Daarop hoef ons hier nie verder in te gaan nie. 
Daar is al herhaaldelik en oortuigend aangetoon dat die dispensasionalis-
me die Bybel op 'n min of meer willekeurige wyse in stukke verdeel wat 
onderskeidelik op Israel en op die kerk van toepassing sou wees, dat hulle 
in groot mate die betekenis van die wet vir die Christen misken, en dat hulle 
Israel en die kerk op 'n wyse van mekaar losmaak wat in die Nuwe Testa-
ment geen grond vind nie. Net so is die chiliasme wat ten nouste daaraan 
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verbind is 'n willekeurige wyse van omgang met die Skrif wat gedra word 
deur 'n basiese dualistiese visie op die heil as aards vir die Jode en hemels vir 
die Christene. Dit wil 'n letterlike lees van die Skrif wees, maar wie nader 
toekyk, merk die konstruktiewe en manipulerende aard van hulle herme-
neutiek. Daardie weg kan ons beslis nie opgaan nie (Fuller: 1980, 18 e v.; 
Abma: 1978, 56 e.v.). 

2. Kan ons dan meegaan met diegene wat Israel en die kerk wil sien as 
albei behorende tot die een verbond van God, maar aanvaar dat daar vir 
hulle twee verskillende weë is om in die heil te deel en hulle roeping van 
Godsweë te vervul? Hier moet ons onderskei. Dat Israel en die kerk albei 
deel in die een verbond van God met Abraham en sy nageslag, is 'n basiese 
oortuiging van die Christelike kerk. Ja, die kerk het nie anders deel aan die 
heil as deur sy inplanting in Israel nie (Rom. 11:17). Die verlossing kom uit 
die Jode (Joh. 4:22). Die eerste Christene, die eerste sendelinge was Jode. 
Dit is uit die boek Handelinge en uit Paulus se briewe deurgaans duidelik 
dat die Jode 'n sekere prioriteit met betrekking tot die heil het. Die vervul-
ling van die beloftes van die ou verbond in Christus het in eerste instansie 
betrekking op die Jode en eers daarna op die heidene wat die Here na Horn 
sal roep (Hand. 2:39). 

In die lig daarvan mag ons nou ook daaraan vashou dat God 'n bedoe-
ling met Israel het wat in die toekoms nog vervul sal word. A1 sê Paulus in 1 
Tes. 2:16 harde dinge oor die oordeel van God wat oor die Jode kom, staan 
daarteenoor tog die versekering van Rom. 11:29 dat die roeping en genade-
gawes van God onberoulik is. Hierdie posisie het in prinsipe nie verander 
deurdat die kerk sedert Paulus in hoofsaak tot 'n heiden-Christelike 
gemeenskap geword het nie. Paulus hou daarmee rekening dat die verhar-
ding vir 'n deel oor Israel gekom het, sodat die heidene in die verbond 
ingebring kon word, maar dit beteken nie dat Israel daarmee uit die ver-
bond uitgesluit is nie (Rom. 11:25). God sal Horn op sy tyd nog weer oor 
Israel ontferm. Paulus verwag selfs dat "die hele Israel" gered sal word, wat 
volgens goeie eksegese nie slaan op die kerk wat uit Jode en heidene be-
staan nie, maar op die volheid van Israel in eskatologiese lig gesien (Rid-
derbos: 1959, 263-265). 

Dit alles kan en moet ons aanvaar. Maar dit is kennelik iets anders as wat 
vandag deur 'n groot aantal teoloë voorgestaan word vanuit hulle dialoog 
met Israel, nl. dat Israel en die kerk twee komplementêre gestaltes van die 
een volk van God is wat naas mekaar bestaan, mekaar krities op verskillen-
de aspekte van die openbaring van God moet wys, en elkeen 'n eie weg tot 
die heil ontvang het. Paulus praat ook van die groot geheimenis dat Israel 
en die heidene saam die een gemeente van God vorm, omdat die middel-
muur van skeiding afgebreek is (Ef. 2). Maar dan gaan dit tog kennelik om 
die een gemeente wat tot stand kom deur die gemeenskaplike geloof in 
Christus. Dit is inderdaad in die lig van die Skrif ondenkbaar dat Israel en 
die kerk vir altyd geskei moet bly, waar hulle tog albei deel in die verbond 
van God. Maar juis daarom kan dit nie korrek wees om te sê dat hulle naas 
mekaar kan bly voortbestaan as twee onafhanklike gestaltes van die een 
volk van God, waarby elkeen sy eie weg van verlossing het nie. 
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Daarom moet ons, juis as ons glo dat Gods uitverkiesing van en verbond 
met Israel nog altyd geldig is, soveel te meer by Israel daarop aandring om 
sy Messias te aanvaar. Die uitverkiesing en verbond het nie net 'n kollektie-
we karakter nie, maar word konkreet in die geloof van enkelinge. Dit is 
onmoontlik om in die lig van die Skrif met die post-Barthiaanse visie mee te 
gaan dat Israel as geheel in Christus geregverdig is en dat ons daarom 
eintlik nie meer aan Israel die evangelie van die persoonlike verlossing deur 
die bloed van die Lam hoef te verkondig nie (vgl. Klappert: 1985). 

3. Die kerk sal daarvan bewus moet wees dat hy in die gesprek met Israel 
sensitief moet wees. In die verlede is daar dikwels op 'n wyse oor Israel 
gepraat wat vir die Jode krenkend was, omdat dit die ems en die diepte van 
hulle omgang met die Tenach (die Ou Tesament), en in die besonder met 
die Tora, misken het. Dit is ook veels te oppervlakkig om die hele Joodse 
spiritualiteit onder die noemer te bring van die wettisisme wat deur Paulus 
in sy prediking veroordeel word. Die Christelike teologie het ongetwyfeld 
veels te ongenuanseerd oor die omgang van Israel met die wet geoordeel. 
En tog, as dit erken word, sal ons ook moet sê dat die kerk, ondanks die 
diepsinnigheid waardeur die Joodse denke gekenmerk word, teenoor Israel 
sal moet getuig van die verlossende genade wat daar in Christus is. 

Miskotte het met veel indringendheid gewys op die funksionering van 
die korrelasie-beginsel in die denke van Israel oor die verhouding tussen 
God en sy volk. Kragtens hierdie korrelasie leef die Joodse spiritualiteit uit 
die gedagte dat die verwerkliking van die verbond afhang van Israel se trou 
teenoor God. Hoe oortuig Miskotte ook al daarvan was dat die kerk Israel 
nodig het om teen die heidendom bewaar te word, het hy egter ook krities 
daarop gewys dat daar tussen die Jodedom as empiriese verskynsel en die 
kerk 'n diep-grypende "skisma" bestaan wat nie maar tersyde gestel kan 
word nie (Gerssen: Het grote schisma). 

Berkhof meen dat Jode en Christene op verskillende maniere in die ver-
bond staan en daarom op talle punte met mekaar verskil in die verstaan 
van die heil. So is daar 'n diepgaande verskil oor die vraag hoe diep die 
sonde gaan, waarop ons gehoorsaamheid aan Gods wet berus en wat die 
aard is van die wederkerigheid tussen God en mens. Oor hierdie dinge sal 
daar tog tussen Jode en Christene op 'n dringende wyse gepraat moet word. 
Daarom het die kerk 'n roeping met betrekking tot Israel en kan daar nie 
maar aanvaar word dat hier twee legitieme geloofswyses langs mekaar 
bestaan, sonder dat die kerk sal moet getuig van die waarheid van die 
evangelie van die verlossing uit genade alleen nie. 

Berkhof wys ook daarop dat die skuld vir Israel 'n minder groot pro-
bleem is as die lyding. Dit is begryplik in die lig van die gang van Israel deur 
die geskiedenis, waarin hulle op 'n wonderbaarlike wyse deur God bewaar 
is, ondanks al die pyn wat hulle beleef het. Daarom kan Israel ook nie 
aanvaar dat die Messias gekom het solank as wat daar nog soveel leed in 
die wêreld is nie. Israel sien uit na die Ryk wat kom, mede ook deur die 
getrouheid van die mense. Ook in hierdie opsig sal die kerk teenoor Israel 
moet bly getuig van die Een wat gekom het om die skuld weg te neem en 
weer sal kom in die volheid van sy Ryk (Berkhof: 1966, 30 e.v.). 
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4. Maar as dit alles gesê is, is dit duidelik dat ons vir die leer van die 
uitverkiesing en verbond tog iets moet leer uit die blywende uitverkiesing 
van Israel en die standvastigheid van Gods verbond met hierdie volk. Ons 
sê graag dat die partikularistiese periode van die verbond van God met 'n 
bepaalde volk met die koms van Christus afgehandel is, en dat die tyd van 
die universele kerk tans aangebreek het waarin die gelowiges uit alle volke 
opgeneem word. Dit is op sigself wel waar vir sover dit die kerk betref, 
maar dit is slegs waar omdat die kerk tans ingeplant is in die wortel Israel. 
As dit waar is dat die uitverkiesing van Israel en die verbond met Israel nog 
vasstaan, dan sal ons moet erken dat ons nie die begrippe verkiesing en 
verbond individualisties mag versmal soos wat dikwels in die teologiese 
denke sedert die tyd van die Reformasie gebeur het nie. 

Israel bly as volk tot die verbond uitverkies. Dit het blywende betekenis. 
Daaruit blyk dat die verkiesing tot die verbond en die verbond self nie 
individualisties versmal mag word en dat slegs diegene tot die verbond 
gereken mag word van wie ons oordeel dat hulle reeds in die gerealiseerde 
heil deel nie. Dit is 'n tipiese doperse verstaan van die verbond. Die feit dat 
God nog steeds sy hande na Israel uitsteek in sy trou aan sy beloftes aan 
Abraham, moet ons dan ten minste ook laat besef dat ons nie krenterig en 
sektaries met die verbond mag omgaan nie. Ook diegene uit die volkere wat 
deel ontvang het aan die verbond van God met sy volk Israel, het nie slegs 
as individue daaraan deel gekry nie, maar as gelowiges met hulle nageslag. 
Dit bring mee dat dit moeilik is om van ons kant te sê waar die grense van 
die verbond is in 'n gemeenskap wat deur die doop gestempel is. Die grense 
van die verbond van God is wyer as die kring van individue wat na ons 
oordeel daarin deel. 

In die kerk as verbondsgemeenskap moet nie te gou van die standpunt 
uitgegaan word dat verbondsverbrekers en hulle nageslag nie meer onder 
die verbondsbelofte verkeer nie. Hulle ontrou hef nog nie die trou van God 
op nie. Ook na hulle brei Hy nog die hele dag sy hande uit, en ons mag 
daarom nie te gou van ons kant besluit dat hulle nie meer tot Gods verbond 
behoort nie. Dit beteken nie dat ons hulle ontrou gering moet ag of die 
kerklike tug mag verwaarloos nie. Maar dit beteken dat ons hulle met die 
grootste klem moet vermaan om die genade van God nie te verag nie. Wat 
dit beteken vir die wyse waarop ons die tug toepas, sal in die feitlike situasie 
van 'n volkskerk met ems bedink moet word. Die tug ontleen sy diepte juis 
daaraan dat dit verbondstug is en oproep tot bekering tot dié God wie se 
roeping en genadegawes onberoulik is. In die verbond gaan dit om Gods 
vrye guns alleen, om sy ewige meedoë, en daaraan moet ons mekaar bly 
herinner, solank ons nog asem het. 
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