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VERANTWOORDING 

WAT is teologie? 
Teologie is 'n vorm van liefde vir God met die verstand 

en daarom 'n aspek van die heiliging van ons lewe. 
Teologie is 'n vorm van gehoorsaamheid, waarin ons 

denke dag na dag aan eie inhoud en vorm gekruisig word, 
en opstaan tot 'n steeds groter wordende daad van gehoor-
saamheid en 'n steeds groter wordende vlam van innerlike 
verligting en uitstralende beligting. 

Teologie is nie 'n enkele vertrek nie. 
Teologie is ook nie 'n enkele huis nie. 
Teologie is 'n koninklike paleis — met talle diensknegte 

wat jare reeds vreugdevolle diens daarin verrig, en met 
baie ander diensknegte wat voortdurend in verwondering 
en verwagting toetree. 

Hierdie boek wil die rol van 'n gids vervul wat aan die 
belangstellende besoeker die argitektoniese skoonhede van 
die paleis van die teologiese wetenskap wil toon en verduide-
lik, met die vurige hoop dat aan die einde groter begrip, 
waardering en moontlik ook liefde gekweek is — meer nog: 
met die hartlike uitnodiging om self ook 'n dienende inwoner 
te kom word. 

Ons wil in hierdie werk die teologiese student, en elkeen 
wat graag meer wil weet, inleidend kennis laat maak met 
die teologie. En om hierdie doel te bereik wil ons 'n onder-
soek instel na die teologie as 'n integrerende deel van die 
organisme van die wetenskap en na die organiese samehang 
van al die dissiplines wat saam die teologie uitmaak. 

Wat on? hier dus gaan doen, is wêl teologie, maar nie 
net teologie nie, ook nie teologie in die materiële sin van 
die woord nie. 

Om die teologie as wetenskap te beskrywe, en daarmee 
die verband te lê met en af te grens teenoor die ander 
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welenskappe. sal nie net teologiese nie, maar ook tipiese 
wysgerige vrae en probleme aan die orde gestel word, 

Hiermee het ons byvoorbaat vir 'n bepaalde teologie 
én vir 'n bepaalde wysbegeerte gekies. Die teologie waarvan 
ons hier uitgaan, en die teologie waarmee ons die student 
dus wil vertroud maak, is die evangeliese teologie. Die 
teologie, m.a.vv. wat primêr aan die Heilige Skrif gebonde 
is, en wat dáár die blye tyding hoor en deurgee, nl. dat 
God die Heerser is oor die wêreld wat Hy self geskape het, 
en dat Hy die mens lief het, en deur hom gedien en verheer-
lik wil word. 

Evangeliese teologie só verstaan, is egter baie ruim en 
breed, en beslis nie tot 'n enkele kerk of 'n enkele konfessie 
beperk nie. Evangeliese teologie sal ons immers nie net in 
Protestantse Kerke kry nie, maar ook in Rooms-Katolieke 
Kerke, Oosters-Ortodokse Kerke, en in verskillende christe-
like en godsdienstige strominge. 

Die teologie waarmee ons hier besig gaan wees, is 
evangelies, maar natuurlik nie in so 'n omvattende sin nie. 
Ons wil dit beperk deur die byvoeging van die begrip konfes-
sioneel. Ons uitgangspunt is dus die evangelies-konfessionele 
teologie — d.w.s. die blye boodskap van die Heilige Skrif 
soos dit histories-tradisioneel deur ons Drie Formuliere van 
Eenheid verstaan en verklaar is. Natuurlik sal van hieruit 
op talle ooreenstemminge met ander gestaltes van evange-
liese teologieë gewys kan word. Maar hoe verblydend en 
hoe bemoedigend — as egte tekens van die reeds aanwesige 
koninkryk van God — dit ookal mag wees, daarop gaan ons 
hier nie nader in nie. 

Maar ons het ook vir 'n bepaalde wysbegeerte gekies. 
Die wysbegeerte wat ons hier gaan gebruik om ons die 
teologie as wetenskap beter te laat verstaan, is dié wys-
begeerte wat eweseer erns wil maak met die openbaring 
van God in die Skrif. Immers, met 'n wysbegeerte wat die 
werklikheid en die betekenis van die christelike geloof 
byvoorbaat uitsluit, kan die teologie nie ver kom nie. 

Wanneer ons dergelike probleme wil behandel, is dit 
duidelik dat dit wel probleme van 'n teologiese aard is, 
10 



maar dan alleen in formele sin. Ons wil dus met hierdie 
inleiding — ons sou ook kon sê met hierdie ensiklopedie — 
nie die inhoud van die teologie aan die orde stel nie, maar 
die teologie self, sy aard, wese, struktuur, ens. ondersoek. 
Ons objek van studie is nie die Skrif of bv. die leerstuk oor 
die kerk of oor die sonde nie — dan is ons met die inhoud 
van die teologie besig, maar daardie wetenskap wat hierdie 
sake bestudeer, nl. die teologie. 

Dit is vir die twee skrywers 'n genoeë dat hulle die 
volgende bladsye kan aanbied as die resultaat van hulle 
gemeenskaplike arbeid en denke. Ons het mekaar oor-en-
weer gekontroleer, hoewel aan elkeen die vryheid gelaat is 
om homself uit te druk soos hy dit verkies. Hopelik is die 
ooreenstemming tussen ons so groot, dat die leser nie te veel 
gepla sal word deur die kleiner verskille tussen ons wat 
waarskynlik in die teks hulle neerslag gevind het nie. Dr. 
Heyns is verantwoordelik vir die eerste twee dele van die 
boek, met uitsondering van 2.7 oor teologie en belydenis-
skrifte. Dit is, netsoos ook die laaste twee dele van die boek, 
geskryf deur dr. Jonker. 

In die eerste deel handel ons oor die grondlyne van 'n 
algemene wetenskapsleer, waarin die nadruk op die verskyn-
sel wetenskap gelê word. Daarna gee ons aandag aan verskil-
lende aspekte van die teologie as wetenskap en let ons ook 
op 'n aantal tipes teologie Ons sluit af met 'n bespreking 
van die verskillende vakke wat in die wetenskap van die 
teologie onderskei kan word. 

Bronne wat geraadpleeg is en vir verdere verdieping 
gebruik kan word, word aan die einde van elke paragraaf 
aangegee. 

DIE SKRYWERS. 
Pretoria en Stellenbosch, 
September 1973. 
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2.7. Teologie en Belydenisskrifte. 
In die vorige paragraaf het ons gesien dat daar 'n innige 
verhouding lussen teologie en kerk bestaan; dat daar 'n 
sterk wedersydse beïnvloeding tussen beide is en moet wees; 
dat dit egter van die grootste belang is dat die vryheid en 
selfstandigheid van elk met betrekking tot die ander bewaar 
moet bly, sodat dit gevolglik noodsaaklik is om aan die 
juiste verhouding tussen beide ook institutêr uitdrukking te 
gee deur die wyse waarop die teologiese opleiding as 'n 
universitêre studie gereël word. 

Wanneer ons nou by die vraag na die verhouding tussen 
teologie en belydenisskrifte kom, is dit duidelik dat ons 
daarin met 'n aspek van dieselfde saak te make het. Dit is 
egter 'n aspek van besondere belang, omdat dit in 'n sekere 
sin die spits van die verhouding tussen kerk en teologie 
verteenwoordig. Daarom is dit nodig dat ons daaraan 
3fsonderlik aandag moet bestee. 

Die belydenisskrifte is immers die geformuleerde en 
gesaghebbende uitdrukking van die geloof van die kerk. 
Daarin spreek die kerk uit wat hy as die waarheid van Gods 
Woord erken en bely. Die kerk doen dit op geen onsekere 
loon nie, maar in die oortuiging dat wat hy in die belydenis-
skrifte geformuleer het, in alles met Gods Woord ooreenkom 
en daarom die waarheid is waarop 'n mens jou in lewe en 
sterwe kan verlaat. Dit gaan daarby nie om die opinies van 
mense of om die hipotetiese taal van die wetenskap nie. 
Dit wil niks anders wees nie, as 'n gelowige en lofprysende 
repetitio Sacrae Scripturae, 'n naspreke van die spreke van 
die Skrif. 

Dit spreek daarom vanself dat die belydenisskrifte vir 
die kerk 'n saak van groot erns is. Hulle is die resultaat van 
die onweerstaanbare drang wat daar by die kerk bestaan om 
God te loof deur in ronde woorde Sy groot dade voor Sy 
aangesig en voor die ore van die hele wêreld uit te spreek. 
Hulle is ook die resultaat van die kerk se behoefte daaraan 
om vir pastorale doeleindes (kategese, sielsorg ens.) 'n 
beknopte samevatting van die geloof van die kerk, soos dit 
in sy verkondiging en onderrig op grond van die Skrif uit-
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drukking vind, tot sy beskikking te hê. Juis daarom is hulle 
egter ook vir die kerk 'n regula fidei, 'n geloofsreël waaraan 
die ware geloof in onderskeiding van die dwaling geken kan 
word. Dit is selfs 'n wesenlike element van elke belydenis-
skrif dat dit polemies gerig is teen allerlei vorme van 
kettery. Wie die waarheid bely, moet die dwaling afwys. 
Veral as dit daarby nog om die waarheid gaan waarby die 
ewige wel en wee van die mens op die spel is, kan die dwaling 
nie duidelik genoeg ontmasker en veroordeel word nie. Die 
belydenisskrifte gaan daarom uit van die veronderstelling 
dat daar geen ander evangelie is as dié waarvan hulle 
getuienis aflê nie (Gal. 1 : 8 ) , sodat elkeen wat dié waarheid 
nie aanvaar nie, moet weet dat hy homself onder die oordeel 
van God bevind. Die belydenisskrifte voltrek daarom bewus-
telik 'n skeiding van die geeste. Hulle is aan die een kant 
(volgens 'n Nederlandse uitdrukking) 'n „staf om mee te 
gaan", omdat hulle die geloofsweg aantoon. Aan die ander 
kant is hulle ook 'n „stok om mee te slaan", omdat hulle die 
kriterium aangee waarmee die dwaling ontdek en veroordeel 
kan word. Hulle bind diegene saam wat van dieselfde geloofs-
oortuiging is en is daarom 'n „akkoord van kerklike gemeen-
skap", soos ons drie belydenisskrifte ook met 'n verouderde 
term as die drie formuliere van „enigheid" aangedui word. 
Terselfdertyd bring hulle egter skeiding aan tussen die 
gemeente en diegene wat die geloof van die gemeente nie 
deel nie. Dit is nie vreemd dat die belydenisskrifte daarom 
in die kerklike lewe 'n groot rol speel in alle kwessies wat 
met leertug te make het nie. Lidmate van die gemeente wat 
hulle nie meer met die belydenisskrifte van die kerk kan ver-
eenselwig nie, word tot voorwerpe van 'n pastorale gesprek 
waarin van hulle rekenskap gevra word in verband met hulle 
oortuiginge. As hulle die gemeente nie daarvan kan oortuig 
dat hulle besware teen die belydenisskrifte in die lig van die 
Skrif gegrond is nie, loop dit vanself daarop uit dat hulle 
vermaan sal word om van hulle afwykende opvattinge af te 
sien en dat hulle, as dit nie gebeur nie, tot voorwerpe van 
kerklike tug moet word. 

Vir die teologie is hierdie toedrag van sake van groot 
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belang, omdat die kerk uit die aard van die saak daarop 
gesteld is dat veral diegene wat 'n leeramp in die kerk 
beklee — soos met name die predikante — aan die belydenis 
van die kerk getrou moet wees. Van die predikante word 
daarom verwag dat hulle by hulle legitimasie 'n verklaring 
moet onderteken waarin hulle uitspreek dat hulle van oor-
tuiging is dat die belydenisskrifte van die kerk in alle opsigte 
met die Heilige Skrif ooreenstem en dat hulle daarom die 
leer wat daarin uitgedruk is, nougeset sal voorstaan en 
verdedig, terwyl hulle alle dwalinge wat daarteen stry, sal 
verwerp en bestry. Verder belowe hulle om in die geheim nóg 
in die openbaar iets te leer of te skryf wat daarmee in stryd 
is. Indien dit mag gebeur dat hulle enige bedenking teen die 
waarheid van die leer van die belydenisskrifte ontwikkel, dan 
onderneem hulle om dit nie in die geheim of in die openbaar 
voor te staan of te propageer nie, maar hulle daarmee tot die 
bevoegde kerklike vergadering vir beoordeling te wend. 
Bowendien verklaar hulle hulself bereid om te enige tyd op 
versoek van die kerklike vergaderinge 'n verduideliking van 
hulle opvattinge in verband met bepaalde punte in die 
belydenisskrifte te gee. Die strekking van die geheel is duide-
lik: die kerk eis vir homself die reg op om die leer van die 
bedienaars van die Woord voortdurend aan die belydenis-
skrifte te meet en die bedienaars van die Woord belowe om 
hulle aan die opsig en tug van die kerklike vergaderinge in 
hierdie verband te onderwerp. 

Wat hier vir die bedienaars van die Woord geld, geld 
ook vir die professore in die teologie. In die reel is ook 
hulle immers predikante van die kerk wat onder diese'.fde 
opsig en tug van die kerklike vergaderinge as alle ander 
predikante staan. Die kerk het dus die reg om toesig te hou 
oor die leer van enige professor in die teologie, al is hy aan 
watter inrigting verbonde en selfs al onderhou die kerk nie 
'n besondere band met die teologiese fakulteit waaraan hy 
verbonde is nie. Dit spreek egter vanself dat die kerk met 
nog meer noulettendheid sal waak oor die leer van die 
professore in die teologie wat verbonde is aan dié fakulteite 
waarby die meeste van die toekomstige predikante van die 
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kerk hulle opleiding ontvang. Daar is dan ook meestal 'n 
kerklike kuratorium wat toesig hou oor die werk wat aan 
sulke fakulteite gedoen word. So 'n kuratorium moet onder 
meer waak oor die suiwerheid van die leer van die profes-
sore in die teologie en die nodige stappe doen wanneer dit 
noodsaaklik is dat daar aan bepaalde afwykende opvattinge 
van 'n hoogleraar aandag gegee moet word. Die rede vir 
hierdie waaksaamheid van die kerk is voor die hand liggend. 
Wanneer die teologiese opleiding die toekomstige predikante 
nie vorm tot manne wat oortuigde voorstanders van die ware 
leer is nie, maar hulle inteendeel met allerlei onsekerhede 
en selfs met afwykende beskouinge die toekoms instuur, kan 
dit vir die kerklike lewe vernietigende gevolge hê. 'n Kerk 
wat dus prys stel op die suiwerheid van die leer, sal die wag 
moet hou oor die suiwerheid van die leer van die professore 
in die teologie. Dit is dan ook verstaanbaar dat die kerk 
aaarop gesteld is dat daar 'n ooreenkoms met die universi-
teite waar sy predikante opgelei word, moet bestaan, wat 
insluit dat die universiteite die kerklike tug met betrekking 
tot die professore in die teologie sal respekteer en nie 'n 
professor of ander dosent in die teologie aan die universiteit 
sal handhaaf as die kerk hom langs ordelike weg vanweë 
dwaling in die leer onder tug geplaas het nie. 

Juis op hierdie punt ontstaan nou egter die ernstige 
vraag of daarmee nie op 'n ontoelaatbare wyse inbreuk 
gemaak word op die vryheid van die wetenskap, in casu die 
teologiese wetenskap nie. Dit is immers wesenlik vir die 
wetenskap dat dit in volledige vryheid, dit wil sê: vry van 
alle uiterlike bindinge, beoefen moet kan word. Die egte 
beoefening van die wetenskap word altyd gekenmerk deur 
'n passie vir die waarheid. Die ware wetenskaplike kan hom 
in sy soeke na die waarheid slegs laat bind deur die eie-aard 
van sy studie-objek, deur die reëls waaraan ons bewussyn 
onderworpe is en deur die dissipline van 'n wetenskaplike 
metode wat aan die saak waarmee hy besig is, reg laat 
geskied. Sy wetenskaplike gewete is daarby op die spel. Hy 
kan en mag hom nooit laat voorskryf tot watter resultate 
hy moet kom nie. Sy roeping is juis om eerlik en krities 
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besig te wees met die voorwerp van sy studie en om vreesloos 
die uitkoms daarvan bekend te maak. Dit is die vertroue wat 
die gemeenskap in horn stel en dit is sy eer dat hy dié ver-
troue nie mag ondermyn nie. Trouens, niemand is daarby 
gebaat as hy wetenskaplik oneerlik sou wees nie, omdat 
niemand gebaat kan wees as die waarheid, op watter manier 
dan ook, ten onder gehou word nie. 

Dit alles geld van die teoloog net so goed as van enige 
ander wetenskaplike. Daarom het iemand soos Abraham 
Kuyper, van wie dit bekend is dat hy elke vorm van teolo-
giese vrysinnigheid beveg het en daarom geen vrede kon hê 
met die toestand aan die teologiese fakulteite van die ryks-
universiteite in Nederland nie, tog met soveel oortuiging 
opgekom vir die vryheid van die beoefening van die teologie 
as wetenskap. Hy was daarvan oortuig dat „elke poging, om 
de Theologie aan welken uitwendigen band ook te leggen, 
strijdt met haar wezen, en haar onbekwaam zou maken, om 
haar roeping te vervullen." Daarin het Kuyper 'n oortuiging 
uitgespreek waarin ons hom sonder meer gelyk moet gee, 
omdat die waarde en betekenis van die teologie as wetenskap 
staan en val by die vraag of die teoloog volledig eerlik en vry 
met sy taak besig kan wees. Op hierdie punt mag daar ook 
by die kerk geen krampagtigheid wees nie. As die kerk oor-
tuig is van die waarheid van sy eie belydenis, behoort hy 
geen behoefte daaraan te hê om die teologiese worsteling 
met dié waarheid in beginsel as 'n bedreiging te sien nie. 
Hy kan ook geen belang daarby hê om die vryheid van die 
teoloog in enige opsig aan bande te probeer lê nie. Hoe meer 
die kerk oortuig is van sy eie belydenis, hoe groter sal sy 
vrymoedigheid wees om sy belydenis aan die kritiese toetsing 
deur die teologie te onderwerp 

Indien dit egter waar is, hoe moet ons dan die binding 
van die teoloë aan die kerklike belydenisskrifte daarmee in 
ooreenstemming bring? Is die teologie as wetenskap nog vry, 
wanneer alle predikante en dosente in die teologie — 
diegene wat tog hoofsaaklik vir die beoefening van die 
teologie as wetenskap verantwoordelik is — op die wyse 
soos ons dit hierbo beskrywe het, aan die geformuleerde 
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kerklike belydenisskrifte gebind en daaraan gemeet word? 
Beteken dit dan nie dat die resultate van hulle studie by 
voorbaat vasstaan, sodat daar nie werklik sprake kan wees 
van 'n eerlike toetsing van daardie belydenisskrifte in die 
proses van die wetenskaplike soeke na die waarheid nie? 
Moet ons uit die binding aan die belydenisskrifte en die fyn-
omskrewe proses wat op elke ontdekking van enige afwyking 
daarvan gevolg moet word, die afleiding maak dat die kerk 
bevrees is vir 'n vrye beoefening van die teologie as weten-
skap? Moet ons daaruit aflei dat ..teologiese opleiding" vir 
die kerk hoogstens kan beteken 'n vorm van inleiding in en 
oriëntasie aan die vasgelegde en geykte uitsprake van die 
belydenisskrifte, maar nie die vrye en selfstandige beoefe-
ning van die teologie nie? As dit egter waar sou wees, 
beteken dit dan nie dat dit daarin eintlik gaan om die 
kweking van 'n aantal bekwame propageerders van bestaan-
de kerklike standpunte, maar nie om die vorming van egte 
wetenskaplike teoloë wat die kerk ook werklik verder kan 
help by sy insig in die waarheid nie? 

Hierdie vrae is inderdaad uiters ernstig. Hulle is vir 
ên kerk ên teologie ook onontwykbaar. In die verlede is daar 
dan ook in die wêreldkerk voortdurend met hierdie vrae 
geworstel. Die antwoorde wat daarop gegee is, het altyd in 
één van twee rigtings uitgeval: óf die beklemtoning van die 
noodsaaklikheid van die wetenskaplike vryheid van die 
teologie het daarop uitgeloop dat die binding aan die belyde-
nisskrifte losgelaat is, óf die beklemtoning van die binding 
aan die belydenis het gelei tot 'n loslating van die beoefe-
ning van die teologie as wetenskap. 

In die eerste geval — wat die toestand in 'n groot 
gedeelte van die wêreldkerk weerspieël — beteken dit 
natuurlik nie dat die teoloog noodwendig teen die belydenis 
van die kerk hoef in te gaan nie. In baie gevalle werk die 
teoloë vanuit 'n innerlike binding aan die belydenis van 
hulle kerkgemeenskap en stel hulle dit ook duidelik dat hulle 
positief staan teenoor die belydenis van die kerk en met 
groot eerbied daarmee wil omgaan. Hulle binding aan die 
belydenis bly egter 'n persoonlike saak en word nie deur die 
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kerk gekontroleer nie. Hulle word ook nie oor afwykinge 
daarvan deur die kerk aangespreek nie, laat staan nog dat 
leertug op hulle toegepas sou word. Al toelaatbare kontrole 
oor hulle arbeid is dié van die kant van ander teoloë wat 
hulle resultate op hulle wetenskaplike houdbaarheid toets 
en hulle, indien nodig, in die wetenskaplike gesprek kan 
bestry. Die kerk self gryp egter nie in nie, omdat die kerk 
geen uiterlike binding wil aanbring wat die vryheid van die 
wetenskapsbeoefening kan bedreig nie. 

Ongelukkig het die geskiedenis getoon dat die loslating 
van die binding aan die belydenisskrifte en die kerklike 
kontrole oor die arbeid van die teoloë in die meeste gevalle 
tot ongelukkige resultate gelei het. Dit het dikwels uitgeloop 
op die beoefening van 'n teologie wat homself op sodanige 
wyse van die kerklike belydenis losgemaak het, dat dit, in 
plaas daarvan om die kerk te dien, eerder teenoor die kerk 
te staan gekom en aan die afbraak van die kerk meegewerk 
het. In hulle wetenskaplike vryheid het die teoloë dikwels 
nie net tot kritiese vrae aan die adres van die kerk gekom 
nie, maar tot apodiktiese verwerping van fundamentele 
leerstukke van die kerk. As die standpunte wat hulle inge-
neem het, daarby deurgaans as hulle persoonlike opinies 
opgeneem en daarom vir kennisname aangemerk kon word, 
sou dit nie so ernstig gewees het nie. Die probleem is egter 
dat dergelike opvattinge met groot gesag in die naam van 
die wetenskap voorgedra is juis in die haarde waar die 
toekomstige predikante van die kerk gekweek word. Dit het 
beteken dat daar vir die kerk 'n ernstige krisis ontstaan het. 
Van sy kant moet hy alle vertroue betoon in die vryheid van 
die wetenskap en geen kontrole uitoefen oor wat as die waar-
heid in die teologiese fakulteit geleer word nie, maar van 
die kant van die teologie word sy leer en belydenis afgebreek 
en sy kansels bevolk met manne wat geleer is om die belyde-
nis van die kerk soms op fundamentele punte te verwerp. 

Dit is hierdie toedrag van sake wat dikwels die aanlei-
dende oorsaak daarvan was dat die tweede moontlikheid 
wat ons hierbo genoem het, in die praktyk werklikheid 
geword het, naamlik dat die binding van die teoloog aan die 
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kerklike belydenisskrifte op 'n dergelike manier beklemtoon 
is, dat daar geen ruimte meer vir 'n universitêre beoefening 
van die teologie oorgebly het nie. In baie gevalle het kerklike 
groeperinge daarvan afgesien om hulle predikante aan 'n 
universitêre studie in die teologie te onderwerp. Hulle het 
kerklike opleidingskole gestig waarin die teologiese oplei-
ding inderdaad nie meer tot die peil van 'n selfstandige en 
vrye wetenskaplike studie kon styg nie, maar niks anders 
was nie as 'n kerklike vorming vir die uitoefening van die 
amp. Dat hierdie weg vir die kerk baie veiliger is, lyk met 
die eerste oogopslag vanselfsprekend. Die prys wat die kerk 
daarvoor moet betaal, is egter nie gering nie. Geen kerk is 
daarby gebaat om homself te isoleer van die wetenskap en 
die vrye meningsvorm soos dit aan die universiteit gestalte 
aanneem nie. Dit kan vir die kerk beteken dat hy aan 'n 
ongesonde geestelike inteelt gaan ly, dat hy die uitdaging 
om sy roeping in die wêreld — óók die wêreld van die ont-
wikkelde, wetenskaplik-gevormde mens — nie meer na 
behore kan vervul nie en dat hy beroof word van die voor-
uitgang in sy denke en insig wat die vrug is van die kon-
frontasie met die kultuur en die menslike denke in die 
algemeen. Daarteenoor sou hierdie vlug van die kerk uit die 
universiteit na die kerklike skool niks minder beteken nie, 
as dat die kerk die beoefening van die teologie as vrye 
wetenskaplike dissipline aan die universiteit aan homself 
oorlaat om te ontwikkel soos hy wil. Solank die kerk nie 
sektaries wil word nie, kan hy so-iets nooit doen nie. Daarom 
kan ook hierdie tweede weg nie as die ideale weg vir die 
kerk beskou word nie. 

Bly daar dan nog 'n moontlikheid oor? Is dit moontlik 
om die vryheid van die teologie as wetenskap, wat tog 'n 
onopgeefbare goed is, te bly handhaaf ên terselfdertyd die 
kerklike binding aan die belydenisskrifte wat heilsaam en 
noodsaaklik is as die kerk op die suiwerheid van die leer 
prys stel, nie prys te gee nie? Dit is nie eenvoudig nie, maar 
dit is tog moontlik. Dit vra egter van ons 'n duidelike om-
lyning van wat ons met die vryheid van die teologie en met 
die binding aan die belydenisskrifte presies bedoel. In die 
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bogenoemde alternatief — 6f loslating van die binding, óf 
loslating van die wetenskap — sit daar na ons mening 'n 
element van oorvereenvoudiging van die problematiek. 
Daarom ag ons dit noodsaaklik om die volgende op te merk: 

(a) Met betrekking tot die vryheid van die teologie as 
wetenskap moet ons dit duidelik stel dat dit onder geen 
omstandigheid verwar moet word met die ideaal van die 
sogenaamde onbevooroordeelde neutraliteit in die wetenskap 
nie. Volgens hierdie ideaal moet die wetenskaplike sover as 
moontlik sy geloofsoortuigings by die beoefening van die 
wetenskap uitskakel, ten einde so objektief as moontlik teen-
oor die voorwerp van sy studie te kan staan. Vir die teoloog 
sou dit meebring dat hy teologie moet probeer beoefen 
sonder enige uitgesproke keuse vir die waarheid van die 
Christelike geloof. Daarmee sou enige binding aan 'n kerk-
like belydenisskrif dan ook onverenigbaar wees. Dit is hier-
die opvatting wat daarvoor verantwoordelik is dat dit as 'n 
bedreiging van die wetenskaplike vryheid gesien word 
wanneer 'n teoloog moet werk in 'n fakulteit met 'n duidelike 
konfessionele basis. Soms het dit selfs daartoe gelei dat die 
teologiese fakulteite verander is in neutrale fakulteite vir die 
beoefening van godsdiens-wetenskap. 

Dit is egter duidelik dat ons hier met 'n misvatting te 
make het. Geen mens kan ooit werklik „neutraal" staan 
teenoor die geloof nie. Geen wetenskap kan ooit werklik in 
volledige neutraliteit en objektiviteit beoefen word nie. Die 
religieuse keuse van die mens se hart spreek altyd mee in 
sy wetenskaplike besig-wees Dit geld van alle wetenskappe, 
en dus óók van die teologie. Wie elke positiewe geloofskeuse 
by die wetenskapsbeoefening wil uitskakel, pleit in werklik-
heid daarvoor om slegs die keuse vir die ongeloof as weten-
skaplik-verantwoord te aksepteer, terwyl hy nie merk dat ook 
dit 'n geloofskeuse is nie. Die aangewese weg is dus nie om 
te probeer om sonder enige geloofskeuse met die wetenskap 
om te gaan nie, want dit kan nie. Die aangewese weg is om 
vir jouself helderheid te kry oor jou keuse en oor die redes 
daarvoor. Die grootste objektiwiteit in die wetenskap word 
verkry waar ook ons voorveronderstellings in die daglig 
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gebring word en aan toetsing onderwerp word. Dit kan die 
teoloog met groot vrymoedigheid doen. Hy hoef hom nie 
daarvoor te skaam dat hy van 'n bepaalde geloofsoortuiging 
uitgaan nie. Wat meer is, hy kan selfs aantoon dat die eie-
aard van die teologie dit noodsaaklik maak dat hy op 'n 
persoonlike manier betrokke moet wees by die sáák wat hy 
bestudeer. Dit kan hy egter alleen wees as hy die Christelike 
geloof van binne-uit ken, as hy self 'n gelowige is. Sonder 'n 
positiewe geloofskeuse kan hy hoogstens 'n godsdiens-
wetenskaplike of 'n godsdiensfilosoof word, maar nie 'n 
teoloog in die ware sin van die woord nie. Verre daarvandaan 
dat dit dus 'n bedreiging vir die vryheid van die teologiese 
wetenskap sou meebring, is 'n persoonlike geloofsoortuiging 
in werklikheid vir die beoefening van die teologie onont-
beerlik. 

Daarom is dit ook nie waar dat 'n binding aan kerklike 
belydenisskrifte — mits dié binding reg verstaan word — 
die vryheid van die teologie as wetenskap bedreig nie. 
Wanneer die teoloog nie wetenskaplik onvry word, wanneer 
hy 'n persoonlike geloofsoortuiging daarop nahou nie (en 
alle teoloë het so 'n persoonlike geloofsoortuiging!), dan is 
dit ook nie in te sien dat hy wetenskaplik onvry sou word 
wanneer hy met sy handtekening bevestig dat hy in bepaalde 
belydenisskrifte die uitdrukking van sy persoonlike geloofs-
oortuiging vind nie. 'n Teoloog wat uit die boesem van die 
gemeente opkom en met die gemeente deel in die geloof 
waarby die gemeente lewe, sal 'n dergelike binding nie as 'n 
uiterlike band ervaar nie, maar eerder as 'n waardevolle 
perspektief en 'n rigtinggewende vertrekpunt van waar uit 
hy sy stof op die beste manier kan benader. Dit word nie 
van buite op hom afgedwing nie en belemmer daarom ook 
nie sy soeke na die waarheid nie. Dit val saam met sy 
persoonlike keuse en oortuiging en bring dus ook nie sy 
wetenskaplike gewete in die gedrang nie. 

(b) Dit bring ons by ons tweede opmerking, wat meer 
spesifiek te make het met die betekenis van die kerklike 
binding aan die belydenisskrifte. Wat hier van die grootste 
belang is, is dat ons dit duidelik moet stel dat die bedoeling 
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van die kerklike binding aan die belydenisskrifte nie is om 
die teoloog wetenskaplik onvry te maak, deur vir horn voor 
te skryf wat hy behoort te dink, of vir horn grense neer te lê 
wat hy in-sy wetenskaplike arbeid nie mag oorskry nie. Die 
kerklike binding aan die belydenisskrifte is nie teen die 
wetenskaplike vryheid van die teoloog gerig nie, maar is 'n 
praktiese maatreël om die wetenskaplike vryheid van die 
teoloog ên die kerklike sorg vir die suiwerheid van die leer 
op sodanige wyse aan mekaar te verbind, dat albei gehand-
haaf kan word sonder om mekaar te benadeel. 

Die feit dat die kerk hierdie maatreël tref, hang saam 
met die oortuiging van die kant van die kerk dat hy die reg 
het om hom op 'n bepaalde wyse met die beoefening van die 
teologie in te laat en dit kerklik te begelei. Dit vloei weer 
daaruit voort dat die teologie so 'n groot invloed op die 
kerklike lewe het en veral die verkondiging van die kerk 
direk raak. Die teologie hou hom immers intensief besig met 
die geloof van die kerk. Die resultate van die teologie kan dus 
nie vir die kerk onverskillig wees nie. Daarom het die kerk, 
al bedryf hy as kerk nie self wetenskap nie, by hierdie één 
wetenskap tog buitengewoon veel belang. Die kerk doen 
daarom graag alles wat hy kan doen om die beoefening van 
'n suiwer en opbouende teologie te stimuleer, maar hy is 
terselfdertyd op sy hoede teenoor teologiese ontwikkelinge 
wat daarop kan uitloop dat die suiwerheid van die leer 
ondermyn kan word. Dit is om hierdie rede dat die kerk 
altyd probeer om 'n hand te hê in die toesig oor dié teologiese 
fakulteite waarin die meeste van sy predikante opgelei word, 
en ten minste om mee te werk aan die keuse van die dosente 
wat daaraan verbonde is. Alles wat die kerk rondom die 
teologie doen — die bepaling dat alle predikante 'n teolo-
giese vorming moet hê, aanmoedigende reëlings vir predi-
kante om verder te studeer en te publiseer, die aktiewe 
aandeel wat die kerk neem in die instandhouding van en 
toesig oor die teologiese fakulteite — beteken dat die kerk 
self aan die teologie 'n groot rol in die kerklik lewe verseker. 
Dit is geen wonder dat die kerk dan ook dit as sy plig sien 
om die beoefening van die teologie kerklik te begelei nie, 
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ten spyte van die feit dat die kerk die wetenskaplike vry-
heid van die teoloog ten voile wil respekteer. 

Die kerklike begeleiding van die teologie beteken nie 
dat die kerk aan die teoloog wil voorskryf nie, maar dit 
beteken dat die kerk, met die oog op die groot invloed wat 
die teologie in die kerklike lewe het, van sy kant in voeling 
met die teologiese denke wil bly, dit volgens sy eie maat-
stawwe wil beoordeel en met die teoloog daaroor in gesprek 
wil kan tree. Dit beteken uiteraard óók dat die kerk nie sal 
wil meewerk aan die propagering van teologiese opvattings 
wat in stryd kom met die belydenis van die kerk, tensy die 
kerk oortuig kan word daarvan dat die belydenis op daardie 
punt foutief is nie. Die kerk vra dus van die teoloog die 
ondertekening van die belydenisskrifte, ten einde te ver-
seker dat die teologiese arbeid wat deur die kerk gesteun en 
gestimuleer word, verrig word op die basis van geloofs-
oortuigings wat vir die kerk aanvaarbaar is en op grond 
waarvan die kerk in 'n betekenisvolle gesprek met die 
teoloog kan tree as hy tot opvattings geraak wat van die 
belydenis van die kerk afwyk. Niks verplig die teoloog om 
hom op die basis van die kerklike belydenis te stel nie, maar 
as hy dit nie kan doen nie, sal hy ook ,moet begryp dat die 
kerk aan hom nie 'n posisie kan gee waarin hy groot invloed 
op die kerklike lewe uitoefen, terwyl dit by voorbaat vas-
staan dat hy in 'n ander rigting as die kerk se belydenis gaan 
beweeg nie. Hy kan ook nie verwag dat die kerk daaraan 
sal meewerk om hom benoem te kry in 'n doserende 
hoedanigheid om die toekomstige predikante van die kerk 
op te lei nie. Dit is nie dat die kerk hom nie sy vryheid van 
gewete en die vryheid van sy wetenskapsbeoefening gun nie, 
maar vanuit die sorg van die kerk vir die suiwerheid van 
die leer is dit vanselfsprekend dat die kerk nie sy mede-
werking kan verleen aan die bevordering van 'n teologie 
waaroor die kerk bedenkinge het nie. 'n Gewetensvolle 
teoloog behoort sy posisie binne 'n fakulteit waaroor die 
kerk toesig hou, daarvoor feil te hê as dit duidelik word dat 
sy oortuiginge en dié van die kerk nie meer met mekaar in 
ooreenstemming gebring kan word nie. 
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Die wetenskaplike vryheid van die teoloog word dus nie 
van hom weggeneem wanneer 'n bepaalde kerklike gemeen-
skap hom nie steun of as geskik vir die opleiding van sy 
predikante beskou nie. Selfs as hy deur die kerk as bedienaar 
van die Woord geskors word vanweë die teologiese opvat-
tinge wat hy daarop nahou, kan 'n mens nog nie sê dat die 
kerk hom sy vryheid van denke ontsê of oor sy gewete wil 
heers nie. Die posisie is dan eenvoudig dat die kerk nie 
langer sy weg oop sien om hom met 'n bepaalde opdrag te 
vertrou nie, omdat die kerk op grond van sy eie oortuiging 
'n bepaalde verwagting van die vervulling van dié opdrag 
koester, waaraan die teoloog dan nie meer kan beantwoord 
nie. Dit staan so-iemand vry om sy teologiese arbeid voort 
te sit, maar dit moet hom in elk geval tot ernstige ondersoek 
lei as dit sover gekom het dat die kerk nie meer sy weg 
oop sien om hom met so 'n gewigtige taak te vertrou nie. 

In werklikheid is die hele reëling van die ondertekening 
van die belydenisskrifte egter daarop bereken om dié soort 
situasie sover as moontlik uit te skakel. Dit wil naamlik 'n 
weg open vir die teoloog om op sodanige wyse met die kerk 
in gesprek te bly oor die resultate waartoe hy in sy teologiese 
arbeid kom, dat hyself nie alleen voortdurend tot die uiterste 
sorg en noukeurigheid in sy teologiese arbeid gedwing word 
nie, maar dat ook die kerk vir sover immer moontlik met 
hom meegeneem kan word op sy denkweg en die grootste 
moontlike profyt van sy beoefening van die teologie kan hê. 

As één ding in elk geval duidelik is, dan is dit dat dit nie 
die bedoeling van die kerk is om die akademiese vryheid van 
die teoloog in te perk nie, want as dit so v. -s, sou die kerk nie 
in die ondertekeningsformulier in soveel woorde ruimte 
gemaak het vir moontlike nuwe resultate waartoe die teoloog 
in sy arbeid mag kom nie. Wie oppervlakkig na die saak 
kyk, kan miskien die indruk kry dat dit die bedoeling van 
die ondertekening van die belydenisskrifte is om alle kritiek 
teen of afwyking van die bestaande belydenisskrifte by 
voorbaat uit te sluit. Diegene wat die ondertekening van die 
belydenisskrifte bestry, gaan dan ook dikwels van die 
gedagte uit dat daar deur die ondertekening van die 
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belydenisskrifte aan hulle 'n sekere onfeilbaarheid toegeken 
word, sodat hulle verhef sou word tot 'n onveranderlike 
maatstaf waaraan die teologie vir alle tye gemeet sou kon 
word. Op grond daarvan meen hulle dat die kerk daarmee 
in Roomse vaarwater beland het. In die Rooms-Katolieke 
Kerk word die leeruitsprake van die kerk as onfeilbaar 
beskou, sodat die taak van die teoloog hoogstens kan wees 
om die leer van die kerk te verdedig en te verduidelik, maar 
nooit om dit te kritiseer en die vinger op moontlike dwalinge 
daarin te lê nie. Die vraag is nou of die protestantisme, wat 
tog nooit die leer van die kerk as onfeilbaar beskou het nie, 
maar steeds as onderhewig aan die kritiek vanuit die Heilige 
Skrif, nie deur die ondertekening van die belydenisskrifte 
op dieselfde weg as Rome beland het nie. 

Wanneer dit die geval sou wees, sou ons inderdaad die 
ondertekening van die belydenisskrifte moet afwys as skade-
lik vir die kerk. Dit sou dan beslis 'n opheffing van die 
wetenskaplike vryheid van die teologie ingehou het en die 
kerk aan 'n bepaalde belydenisstand as 'n statiese grootheid 
gebind het, sonder die moontlikheid om ooit tot dieper insig 
in Gods waarheid te kom en die belydenis van die kerk 
verder uit te bou of selfs te wysig. 

Gelukkig is dit egter nie die geval nie. Ons gerefor-
meerde vaders was veels te diep deurdronge van die feil-
baarheid van alle mensewerk, om ooit die belydenis van die 
kerk onfeilbaar te verklaar. Volgens gereformeerde stand-
punt is die belydenisskrifte nie bedoel as norme wat náás 
die Heilige Skrif opgerig word en waaraan die uitleg van die 
Heilige Skrif gebind word nie. Dit wil niks anders wees nie, 
as repetitio Sacrae Scripturae, herhaling van en heenwysing 
na die Skrif. Die belydenisskrifte ontleen hulle gesag heel-
temal aan hulle ooreenstemming met die Heilige Skrif. Hulle 
mag daarom nooit teenoor die Skrif 'n selfstandige betekenis 
kry en aan die kontrole deur die Heilige Skrif onttrek word 
nie. A1 is dit waar dat die kerk 'n belydenisskrif beskou as 
'n gesaghebbende uitdrukking van sy geloof, as akkoord van 
kerklike gemeenskap en as in alles in ooreenstemming met 
die Woord van God, wil dit nie sê dat die belydenisskrif vir 
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die kerk as onveranderlik geld nie. Die moontlikheid word 
deur die kerk oopgehou dat sy huidige insig in die Woord 
van God later verdiep kan word en dat die belydenisuitsprake 
wat op hierdie moment deur die gemeente as in ooreenstem-
ming met die Woord van God beskou word, later tog nog 
skriftuurliker geformuleer kan word. 

Daarom beteken die binding van die teoloog aan die 
belydenisskrifte nie dat hy belet sou word om die belydenis-
skrifte krities aan die Heilige Skrif te toets nie. Inteendeel, 
dit is selfs sy taak om dit te doen. Die kerk verwag dit van 
hom, want die kerk het alle belang daarby dat sy belydenis 
in alle opsigte met die Heilige Skrif ooreen sal kom. Dit val 
selfs op in die formulier wat predikante en dosente in die 
teologie moet onderteken, dat daar rekening gehou word 
met die moontlikheid dat hulle later tot wetenskaplike 
konklusies kan kom wat teen die belydenisskrifte ingaan. 
Dit is deur-en-deur protestants gedink. Omdat die Heilige 
Skrif vryelik bestudeer moet kan word, word die moontlik-
heid oopgehou vir kritiek teen die belydenisskrifte. Daar-
teen as sodanig wil die belydenisbinding geen sekering 
aanbring nie. Waarteen dit egter wêl 'n sekering wil aan-
bring, is teen enige vorm van eie-sinnige en individualistiese 
optrede van teoloë wat hulle wetenskaplike oortuiginge 
ongekontroleerd en sonder broederlike oorleg met die kerk 
wêreldkundig maak en só maklik die kerklike lewe kan 
beskadig. 

Teoloë kan naamlik ook dwaal. Dit is nie net die kerk 
wat kan dwaal by die formulering van sy belydenis nie. As 
daar geen moontlikheid was dat teoloë kan dwaal nie, was 
daar ook geen noodsaak om hulle arbeid te kontroleer en 'n 
weg daarvoor voor te skryf nie. In die afwysing van die 
belydenisbinding en die verdediging van onbeperkte vryheid 
vir die teoloog as wetenskaplike, word soms die indruk 
gewek dat die teoloog onfeilbaar sou wees en dat hy daarom 
eintlik nie gevra behoort te word na die gronde waarop hy 
van die kerk se belydenis afwyk nie. Dit is natuurlik 
dwaasheid. 

Omdat die teoloog kan dwaal en in die praktyk ook 
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dikwels dwaal, is dit noodsaaklik dat die kerk met die oog 
op die goeie orde 'n weg sal voorskryf waarop die teoloog 
behoort te beweeg as hy tot afwykende gevolgtrekkinge kom. 
Die bedoeling van dié weg is — weer eens — nie om sy 
wetenskaplike vryheid te bedreig nie, maar om hom sy 
vryheid op sodanige wyse te laat uitlewe, dat hy daarin die 
kerk op die beste manier kan dien. Dit kan gebeur wanneer 
die teoloog, soos dit in die ondertekeningsformulier van hom 
gevra word, sy nuwe insigte éérs aan die kerklike vergade-
ringe sal voorlê, voordat hy dit publiseer. 

Hierdie maatreël wil twee dinge bereik: In die eerste 
plek wil dit aan die kerk die geleentheid gee om met die 
teoloog mee te dink. Dit sou 'n treurige dag wees as die 
teologie so onvrugbaar sou word, dat dit niks nuuts meer 
kan voortbring nie. Die kerk het dus geen enkele beswaar 
daarteen dat die teoloog nuwe weë baan en nuwe insigte 
na vore bring nie. Die kerk wil egter daarin meegeneem 
word. Die kerk wil die geleentheid kry om dié nuwe insigte 
eers op die tong te proe, om dit af te tas op die houdbaarheid 
en die betekenis daarvan vir die kerklike verkondiging, 
voordat dit wêreldkundig gemaak word en die kerklike lewe 
binnetree as 'n potensiële bron van onrus en verwarring 
en miskien selfs dwaling. Wanneer kerklike vergaderinge 
geworstel het met die nuwe insigte van 'n teoloog en die 
kennelike Bybelse karakter daarvan ingesien het, beteken 
dit dat die hele kerklike lewe soveel makliker met die teoloog 
meebeweeg in die voorwaartse stap van sy denke. Wanneer 
dit egter blvk dat die kerk dié stap nie kan meemaak nie, 
bied dit hom die geleentheid om in elk geval met die teoloog 
'n gesprek te voer wat vir kerk en teoloog albei van groot 
betekenis kan wees. 

Presies dit is dan ook die tweede oogmerk wat deur dié 
maatreël bereik wil word, naamlik dat die teoloog self 
gebaat moet word by die kerklike begeleiding van sy arbeid. 
Vanweë die praktiese karakter van die teologie as wetenskap 
en vanweë die feit dat dit oor dinge handel waaroor die 
gewone gemeente hoegenaamd nie onkundig is of behoort te 
wees nie, is dit vir die teoloog 'n voordeel wanneer sy werk 

215 



nie alleen deur mede-teoloë gekontroleer en begelei word 
nie, maar wanneer ook die gemeente daarin belang stel en 
na die houdbaarheid daarvan in die lig van die Woord van 
God vra. Sy wetenskaplike eksperimente kry so die geleent-
heid om in die praktyk getoets te word. Hy moet in die kring 
van die broeders waar maak wat hy wetenskaplik wil beweer. 
Hy doen dit nie as vreemdeling nie, maar as eweneens 'n 
broeder, wie se wetenskaplike kennis nie van 'n ander orde 
is as die geloofskennis van die broeders nie. Hulle behoort 
hom te kan verstaan en veral die praktiese implikasies van 
sy leer te kan beoordeel. As hulle met hom meelewe en hy 
met hulle, het ons 'n ideale toestand waarin die teologiese 
arbeid vir die kerk tot groot seën kan wees. 

Natuurlik sal dit nie altyd moontlik wees om hierdie 
aangewese weg op 'n ideale wyse te bewandel nie. Oral waar 
mense met 'n saak te make het, kom daar probleme en kom-
plikasies voor. So is dit ook hier. So kan dit meermale voor-
kom dat die teoloog nie sy nuwe opvattinge aan die kerklike 
vergaderinge voorlê soos hy belowe het nie, omdat hy nie 
die voile implikasies daarvan insien nie en dus nie werklik 
besef hoe nuut sy opvattinge in vergelyking met die leer van 
die kerk is nie. Hy kan ook oneerlik wees en doelbewus ver-
swyg dat hy tot ander insigte gekom het, omdat hy vrees 
dat dit afgewys sal word, terwyl hy tog intussen voortgaan 
om sy opvattinge op 'n bedekte wyse te propageer. 

Ook van die kant van die kerk kan die voorwaardes vir 
'n gelukkige samewerking tussen kerk en teologie egter 
ontbreek. Dit is dikwels die geval, omdat die kerk deur 'n 
valse konserwatisme die belydenisgeskrifte gaan verabsolu-
teer en hulle prakties aan die Heilige Skrif gelyk stel. Daar 
word dan vergeet dat die belydenisskrifte self ook die produk 
is van teologiese denke en dat hulle nie so direk met die 
Skrif gelyk gestel kan word, dat hulle byna dieselfde gesag 
as die Heilige Skrif gaan kry nie. Dit kan ook gebeur dat die 
kerk teologies so ver agterbly by die denke van die teoloë, 
dat daar 'n gaping ontstaan wat die kommunikasie uiters 
moeilik maak. In so 'n geval kan teoloë van die kant van die 
kerk maklik gewantrou word, terwyl hulle dit nie verdien 
nie. 
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Die gesondste toestand is dáár aanwesig, waar kerk en 
teologie in 'n wedersydse vertrouensverhouding kan verkeer. 
Dan is die binding aan die belydenisskrifte vir die teoloog 
geen las of dwang nie, terwyl dit aan die kerk die vertroue 
gee dat hy van die kant van die teologie nie bedreig word 
nie, maar gedien en bevorder word. 
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3. 

TIPES VAN TEOLOGIE 

TOT nou toe het ons in die algemeen oor die teologie gepraat, 
sonder om uitdruklik daaraan aandag te gee dat die teologie 
soos dit in die praktyk voorkom, allermins 'n eenheid is, 
maar in werklikheid 'n groot verskeidenheid van struktuur 
en aanpak vertoon. 

Hierdie verskeidenheid hang nie slegs saam met die 
groot verskeidenheid van gawes en persoonlikheid wat aan 
teoloë, soos aan alle ander wetenskaplikes, eie is nie. 
Daaruit kan inderdaad veel verklaar word van die groot 
verskil in aksent en benadering wat by die verskillende 
teoloë voorkom. 'n Mens sal egter ook moet let op die groot 
invloed wat die historiese situasie waarin 'n teoloog optree, 
die tydsomstandighede, die algemene kulturele faktore en 
veral ook wysgerige denkbeelde op die ontstaan van allerlei 
variasies in die teologiese metode en struktuur uitoefen. A1 
hierdie dinge speel hulle rol daarin om 'n groot verskeiden-
heid in die teologie na vore te laat kom. Dikwels gebeur dit 
dan nog dat groot teoloë deur die krag van hulle denke of 
die eienaardigheid van hulle metode 'n invloed uitoefen 
op baie van hulle tydgenote en leerlinge, sowel as op som-
mige teoloë wat na hulle lewe, sodat dit in die teologiese 
wêreld 'n bekende verskynsel is dat daar bepaalde teologiese 
„skole" ontstaan wat vir 'n langer of 'n korter tydperk 'n 
bepaalde rigting inslaan en bepaalde aksente lê. 

Die ingrypendste verskille in teologiese denkwyse en 
sisteme is egter die gevolg van die konfessionele verdeeld-
heid van die kerk. Hoeveel onderlinge verskille daar ook 
mag bestaan tussen die beoefenaars van die teologie wat tot 
dieselfde konfessionele groepering behoort, daardie verskille 
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bly altyd min of meer verskille in aksente of in benadering, 
waardeur die groter eenheid tussen sulke teoloë nie verbreek 
word nie. Sodra ons egter van één konfessionele standpunt 
na 'n ander oorstap, sien ons verskille optree wat nie meer 
verklaar kan word uit die verskil in aanleg, begaafdheid, 
vorming of ervaring van die individuele teoloog nie, maar 
alleen verstaan kan word as ons hulle terugvoer tot die 
basiese verskille wat tussen die konfessionele groeperinge 
self bestaan. 

Uit ons voorafgaande paragrawe sal dit duidelik wees 
watter innige verband daar tussen teologie en belydenis 
bestaan. Geen teoloog kan in die algemeen teologiseer nie. 
Hy is vanweë die aard van die saak altyd besig om sy teologie 
vanuit sy eie geloofsoortuiging te beoefen. Dié geloofs-
oortuiging deel hy egter in die reël met 'n kerk wat aan 
daardie geloofsoortuiging konfessionele uitdrukking gegee 
het. Teologie het dus altyd, selfs teen wil en dank, 'n konfes-
sionele kleur. A1 na gelang van die verskillende konfessionele 
agtergronde waarteen die teologie beoefen word, ontstaan 
gevolglik 'n verskeidenheid van teologiese tipes, elk met 'n 
eie karakter en struktuur wat met die konfessionele beslis-
sings van die verskillende geloofsgemeenskappe saamhang. 

Die onderskeiding wat by ons die bekendste is, is dié 
tussen Rooms-Katolieke en protestantse teologie. Die Rooms-
Katolieke teologie behoort op sy beurt weer tot 'n groter 
konfessionele familie, waartoe ook die Oosters-Ortodokse 
teologie en die Oud-Katolieke teologie gereken kan word. 
Die verskille tussen die teologieë binne hierdie „familie" is 
ingrypend, al is die verwantskap onmiskenbaar. So is daar 
ook binne die protestantse teologie allerlei onderskeidinge 
moontlik. Die bekendste is dié tussen Lutherse en gerefor-
meerde teologie, terwyl dit moontlik is om weer eens allerlei 
fyner onderskeidinge binne elkeen van hierdie hooftipes 
aan te bring. Die Anglikaanse teologie dra ook weer 'n eie 
stempel, wat dit soms moeilik maak om te weet of dit by 
een van die ander tipes ingedeel kan word, sodat dit miskien 
as selfstandige tipe gehandhaaf moet word. 

Naas hierdie onderskeidinge wat direk teruggaan op 
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die groot historiese konfessionele verdelinge in die Christen-
heid, is daar egter ook ander onderskeidinge wat binne die 
teologie gemaak kan word. So is dit met name duidelik dat 
daar sedert die opkoms van die modernisme 'n tipe teologie 
ontstaan het wat in wesenlike opsigte verskil van die 
ortodokse konfessionele teologie. Ook is dit bekend dat die 
kerk deur die eeue begelei word deur die verskynsel van die 
sektarisme. Vir sover die sektarisme tot die opbou van 'n eie 
teologie in staat is, blyk dit altyd weer van sodanige aard 
te wees, dat dil nie by een van die bestaande groeperinge 
ingedeel kan word nie. Sowel die modernisme as die sekta-
risme is verskynsels wat nie tot een of ander konfessionele 
groep beperk is nie. Hulle hou egter 'n sodanige breuk met 
die erkende Christelike geloofstandpunt in, dat hulle tot 'n 
eie strukturele vorm van teologie aanleiding gee en daarom 
afsonderlike aandag verg. 

Binne ons beperkte opset is dit nie nodig om aan al die 
bestaande tipes van teologie aandag te gee nie. Vir ons 
doel is dit voldoende om te let op bepaalde onderskeidende 
kenmerke van dié tipes van teologie waarmee ons binne ons 
omstandighede die meeste in aanraking sal kom. 
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3.1. Rooms-Katolieke Teologie. 
In verband met die Rooms-Katolieke teologie is dit nuttig 
om te onderskei tussen die tradisionele Rooms-Katolieke 
teologie en die sogenaamde „nuwe teologie" wat in die 
afgelope dekades soveel opgang in Rooms-Katolieke kringe 
gemaak het. 
3.1.1. Die tradisionele Rooms-Katolieke Teologie. 
Die tradisionele Rooms-Katolieke teologie verstaan homself 
as die poging om die waarhede van die Christelike geloof 
wetenskaplik te deurdink. Hierdie waarhede van die geloof 
word aan die teologie gebied deur die leeruitsprake van die 
Rooms-Katolieke Kerk. Die kerk baseer sy leeruitsprake op 
die bonatuurlike openbaring wat in Skrif en tradisie aan 
die kerk oorgelewer is. Die kerk is die enigste bewaarder 
van hierdie bonatuurlike geloofswaarhede en is op sy beurt 
gebonde aan hierdie waarhede soos dit eenmaal geopenbaar 
is en in die kerklike tradisie sy neerslag gevind het. Die 
kerk is egter kragtens die belofte dat die Heilige Gees die 
kerk in alle waarheid sal lei, onfeilbaar in sy interpretasie 
van die bronne van die openbaring en daarom ook onfeilbaar 
in sy afkondiging van wat die ware inhoud van die geloofs-
waarhede is. Die kenmerk van 'n geloofswaarheid van die 
Rooms-Katolieke Kerk is nie net, dat dit in die Skrif en die 
tradisie vervat moet wees nie, maar dat dit uitdruklik deur 
die kerk as 'n geloofswaarheid verkondig moet wees. Die 
amptelike „verkondiging" van 'n geloofswaarheid geskied 
of deurdat die pous as sigbare hoof van die kerk dit ex 
cathedra afkondig, of deurdat 'n algemene konsilie dit pro-
mulgeer, of deurdat dit in die gewone leer van die biskoppe 
as 'n algemene leerstuk vervat is wat van altyd af, oral en 
deur almal in die universele kerk geleer word. 

Op hierdie wyse is teologie 'n kerklike wetenskap. Dié 
uitdrukking moet nie slegs in dié sin opgeneem word, dat 
die teologie deur die kerk self bedryf word en daarom 'n 
amptelike kerklike teologie kan heet nie. Dit moet ook nie 
slegs in dié sin verstaan word, dat die teologie as wetenskap 
die geloof van die kerk wil dien nie. Dit moet veral in dié 
sin verstaan word, dat die teologie aan die kerklike leer-
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uitsprake gebonde is as sy voorwerp ftn norm, sodat die 
teologie alleen beoefen kan word binne die grense wat die 
kerk daarvoor bepaal. Die teologie word so totaal gebonde 
aan en afhanklik van die kerk. Die teologie het nie die 
vryheid om teen die kerklike leeruitsprake in te gaan of 
kritiek daarop uit te oefen nie. Dit kom duidelik uit in die 
feit dat geen teoloog 'n werk mag publiseer, wat nie eers van 
die biskop die ..imprimatur" of goedkeuring om dit te laat 
druk, ontvang het nie. Só hou die kerk 'n sterk kontrole oor 
die teologie. Die enigste taak van die teologie is om die 
kerklike geloofswaarhede op sodanige wyse uiteen te sit, 
dat 'n dieper begrip en vollediger toeëiening daarvan moont-
lik gemaak word. 

Dat die teologie in hierdie sin volledig as wetenskap 
kan geld, word deur die tradisionele Rooms-Katolieke 
teologie in terme van die Thomisties-Aristoteliese weten-
skapsleer verduidelik. Trouens, die hele tradisionele Rooms-
Katolieke opvatting van teologie word beheers deur die 
skolastieke opvattinge van Thomas van Aquino. Tot betreklik 
onlangs was dit in die Rooms-Katolieke Kerk nog só, dat 
die tydperk van die hoogskolastiek die patroon gebied het 
van wat teologie eintlik behoort te wees. In die geskie-
denis van die kerk het dit telkens gebeur dat die pous die 
teologie teruggeroep het van allerlei ander weë na die 
beproefde en erkende weg van die Thomistiese skolastiek. 
Deur verskillende leeruitsprake het die Rooms-Katolieke 
Kerk immers aan die teologie van Thomas kerklike sanksie 
verleen, onidat bepaalde elemente uit sy teologie in kerklike 
leeruitsprake opgeneem en dus kerklik geyk is. Nog so 
onlangs as 1950 het pous Pius XII in sy ensikliek Humani 
Generis die teo.oë gewaarsku om op die gebaande weg van 
die Thomistiese teologie te bly. Daarom is dit begryplik dat 
die tradisionele opvatting van teologie volkome in die teken 
staan van die klassieke omlyning daarvan deur Thomas. 

Thomas .«e opvatting van teologie word gekenmerk 
daardeur, dat hy die wetenskaplikheid van die teologie in 
terme van die wetenskapsbegrip van Aristoteles omskryf 
het. Vir hierdie wetenskapsbegrip was die doel van alle 
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wetenskap om die objektiewe syn van alle dinge te leer ken. 
Daarom word dit beheers deur die metafisiese vraagstelling 
na die syn-in-homself, na die wat-heid van die wêreld en die 
dinge. Van wetenskap kan slegs gespreek word, waar die 
mens rasióneel tot 'n begrip gekom het van wat die dinge 
en die werklikheid is. Hierdie rasionele begrip van die 
werklikheid kom tot stand, deurdat die mens in staat is om 
die werklikheid wat hy waarneem, sodanig te definieer, dat 
hy die ware wese daarvan in formules kan vang wat 
algemeen is in dié sin, dat hulle altyd en oral waar bly. 
Uitgaande van sulke definisies wat as premisses geld, moet 
die wetenskaplike dan langs die weg van die logiese rede-
nasie al sy definisies van die werklikheid as geheel met 
rnekaar in verband bring deur alle moontlike konklusies 
daaruit te trek en die geheel tot 'n omvattende sisteem op 
te bou wat 'n logiese geheel vorm en uitdrukking gee aan 
die ware syn van die werklikheid. 

Toegepas op die teologie, beteken dit dat die vraag-
stelling wat die teologie beheers, ook dié van die metafisika 
is, naamlik na die syn-in-homself. Vir die teologie beteken 
dit dat die vraag waarmee hy hom hoofsaaklik besig hou, 
die vraag is na die metafisiese wese van God soos Hy in 
Homself bestaan, met as afgeleide en sekondêre vraag 
daarby ook dié na die wese van die mens, die wese van die 
verhouding tussen God en mens ensovoorts. Omdat dit 
daarby egter om geloofswaarhede gaan wat die teoloog nie 
langs die weg van waarneming of redelike denke kan ontdek 
nie, is hy vir sy kennis van dié sake waarom dit in die 
teologie gaan, op die kerklike leeruitsprake aangewese. 
Hulle geld as die uitdrukking van die absolute waarheid wat 
nie deur die teoloog bewys hoef te word nie, maar aan hom 
die grond bied waarop hy kan gaan staan om langs die weg 
van deduksie en redenasie te kom tot die opbou van die 
sisteem van die kennis aangaande God en Sy openbaring. 
Teologie is dus volgens Thomas 'n scientia conclusionum, 
dit is: 'n wetenskap wat bestaan uit logiese konklusies wat 
uit vooraf gegewe waarhede gemaak word. Daarom kan dit 
volgens hom gereken word tot die sg. scientiae subalternatae 
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of wetenskappe wat van veronderstellinge uitgaan wat hulle 
nie self bewys het nie, maar van 'n ander wetenskap 
ccrgeneem het. In teenstelling tot ander subalternatiewe 
wetenskappe ontleen die teologie egter nie die waarhede 
waarvan hy uitgaan, aan 'n ander wetenskap waarin die 
bewysvoering daarvoor gelewer word nie, maar aan die 
kennis wat God van Homself het en aan die kerk geopenbaar 
het. Omdat die Aristoteliese wetenskapsbegrip op hierdie 
fundamentele punt deurbreek word, het ander teoloë (soos 
met name Duns Scotus) liewer daarvan afgesien om die 
teologie 'n wetenskap te noem. In die gees van Thomas van 
Aquino is dit egter geen argument teen die wetenskaplikheid 
van die teologie nie, omdat dié wetenskaplikheid genoegsaam 
gewaarborg word deur die feit dat die teoloog in staat is om 
op die gegewens van die openbaring 'n logiese en rasionele 
sisteem op te bou : waarin die openbaringskennis langs die 
weg van deduksie en analogie in verband gebring word met 
die totaliteit van die menslike kennis. 

Juis op hierdie punt is dit duidelik dat daar in die 
Rooms-Katolieke teologie 'n innige verhouding tussen 
teologie en filosofie gehandhaaf kan word. Die filosofie 
verskil wel van die teologie daarin, dat dit nie soos die 
teologie gebonde is aan die kerklike leeruitsprake oor die 
bonatuurlike openbaring nie, maar gebaseer is op rede-
waarheid. Tog is dit dieselfde saak waarmee albei besig is: 
die kennis van die objektiewe syn van die wêreldwerklikheid. 
Ook sonder die openbaring kan die mens (en dus veral die 
lilosoof) van hierdie werklikheid 'n juiste kennis verkry. 
Selfs van God kan die mens deur die rede 'n betroubare 
kennis verkry, soos trouens ook van die onsterflikheid van 
die siel, die vryheid van die wil en die morele wet waaronder 
die mens gestel is. Dit alles behoort tot die sogenaamde 
„natuurlike teologie" wat sonder die besondere openbaring 
opgebou kan word, enkel deur die waarneming en denke 
van die natuurlike mens. Volgens Rome is die natuurlike 
teologie uiteraard onvolledig solank as wat dit nie aangevul 
word deur die kennis van die misteries van God wat alleen 
deur die bonatuurlike openbaring geken kan word nie. Dit 
is egter waardevol as 'n onderbou en voorstadium van die 
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..bonatuurlike teologie" wat op die openbaring gebaseer is. 
Die natuurlike teologie word bevestig deur die geloofswaar-
hede en het vir die teologie in eintlike sin 'n groot betekenis, 
omdat dit demonstreer dat die waarhede waarmee die 
teologie werk, nie in die lug hang nie, maar die vervulling 
vorm van die natuurlike waarheid wat langs die weg van 
gewone wetenskaplike waarneming en denke bereik kan 
word. Dit vorm 'n soort praeambula fidei, 'n voorportaal van 
die geloof, wat wel nie vanself tot die geloof lei nie — 
daarvoor is die genade onontbeerlik — maar wat tog ruimte 
vir die geloof kan maak, deurdat dit die geloofwaardigheid 
van die bonatuurlike openbaringswaarhede kan laat insien. 
Dit is volkome in die gees van Thomas dat daar sedert die 
negentiende eeu 'n groot rol toegeken word aan die soge-
naamde „Fundamentaltheologie". Dit het uit die apologetiek 
voortgekom en het ten doel om aan te toon dat dit nie 
onredelik is om in die bonatuurlike openbaring te glo nie. 
Dit lewer op dié wyse die wysgerige gronde vir die redelike 
aanvaarbaarheid van die geloofskeuse. Dit verdedig verder 
die goeie reg van die teologiese metode en probeer só om 
die teologie as geloofswetenskap 'n plek te gee in die geheel 
van universitêre wetenskaplike dissiplines. 

Dit is duidelik dat hierdie hele opvatting gebaseer is op 
die onderskeiding tussen natuur en bowe-natuur. Die wys-
begeerte behoort tot die sfeer van die natuur, terwyl die 
teologie beweeg op die terrein van die bowe-natuur. Die 
natuur veronderstel die bowe-natuur, terwyl die bowe-natuur 
die natuur aanvul en kompleteer. Daarom is dit ook 
konsekwent dat die filosofie volgens die tradisionele Rooms-
Katolieke opvatting 'n soort onderbou vir die teologie moet 
vorm, terwyl die teologie die filosofie moet aanvul en beves-
tig. Dit kan uiteraard nie van alle vorme van filosofie gesê 
word nie. In werklikheid het die Rooms-Katolieke teologie 
homself in 'n groot mate verbind aan die Aristotelies-Thomis-
tiese wysbegeerte en die skolastieke metodes wat daarmee 
gegee is. 
3.1.2. Die sg. „Nuwe Teologie". 
Dit is juis teen hierdie innige verbinding van teologie en 
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Thomistiese skolastiek dat die sogenaamde „nuwe teologie" 
in reaksie gekom het. 

Dit is moeilik om 'n algemene tipering van die nuwe 
teologie te gee. Dit gaan hier om 'n beweging wat aanvanklik 
deur enkele prominente voorlopers gedra is, maar lang-
samerhand binne die Rooms-Katolieke Kerk 'n sterk aanhang 
verwerf het en veral sedert die Tweede Vatikaanse Konsilie 
tot 'n vernuwingsbeweging van groot omvang aangegroei het. 
Kenmerkend van hierdie beweging is dat dit die skolastieke 
dinkmetode nie meer beskou as die enigste geldige vorm 
waarin die leer van die Rooms-Katolieke Kerk gegiet kan 
word nie. Daar was 'n tyd — so word gesê — waarin die 
wysgerige kaders van die Aristotelies-Thomistiese skolastiek 
aan die kerk en teologie in Europa uitnemende diens bewys 
het, maar dié tyd is verby. Daar is baie volkere vir wie 
hierdie hele dinkmetode onaanvaarbaar is, sodat die 
inkleding van die leer van die kerk in dié terme vir hulle 
die begrip van die evangelie eerder belemmer as bevorder. 
Selfs van die ontkerstende Europese mens geld dit dat hy 
makliker die boodskap van die evangelie sal verstaan as dit 
in die terminologie van die eksistensie-filosofie aan hom 
verduidelik word, as in die geykte kaders van die skolastiek. 
Die implikasie van hierdie manier van redeneer is duidelik: 
die Thomisme word tot 'n relatiewe, tydgebonde dinkmetode 
verklaar en daarmee van sy eeue-oue troon gestoot. 

Dit is geen wonder dat pous Pius XII in sv ensikliek 
Humani Generis ernstig teen hierdie gedagtes gewaarsku 
het nie. Die innige verbondenheid van die Rooms-Katolieke 
teologie (en selfs van bepaalde kerklike leeruitsprake) aan 
die Thomistiese skolastiek bring vanself mee dat elke 
relativering van dié skolastiek ingrypende gevolge vir 
teologie en kerkleer moet hê. In die geskiedenis van die 
sogenaamde reformkatolisisme en die modernisme (einde 
negentiende en begin twintigste eeu) het dit inderdaad 
geblyk dat afwysing van die skolastiek tot 'n ernstige 
relativering van die dogmas van die kerk kan lei. 'n Mens 
kan dus verstaan dat daar in die Rooms-Katolieke Kerk 
gevrees word dat die vernuwingsteologie ook weer op iets 
dergeliks moet uitloop. 

237 



Van die kant van die voorstanders van die vernuwings-
teologie word voortdurend die versekering gegee dat dit nie 
die bedoeling is nie en ook nie sal gebeur nie. Dit is egter 
duidelik dat hulle baie dinge in beweging bring. So is hulle 
hele teologiese vraagstelling anders as die van die skolastiek. 
Hulle is veel minder gei'nteresseerd in die vraag na die 
metafisiese syn van God en in al die spekulatiewe probleme 
wat daarmee saamhang, as in die konkrete heilsbetekenis 
van die evangelie. Hulle gaan nie meer uit van die skolas-
tieke wetenskapsbegrip wat die kerklike leeruitsprake tot 
'n aantal ewige en onbetwyfelbare postulate hoef te maak, 
waaruit dan langs allerlei rasionele weë konklusies getrek 
en tot 'n sisteem saam-gedink moet word nie. Ook hulle 
openbaringsbegrip kan dus anders word, sodat dit nie meer 
nodig is om aan die openbaring te dink as die bekendmaking 
van 'n aantal geloofswaarhede (in die meervoud) njfc. 
Openbaring word Gods daad van ontmoeting van die mens 
in die geskiedenis en is daarom eerder 'n werklikheid wat 
alle begrip en formulering oortref, as die somtotaal van 
meegedeelde „waarhede". 

Selfs uit hierdie paar opmerkinge sal dit duidelik wees 
dat die wind in die nuwe teologie van 'n ander kant waai. 
Omdat dit nie meer vasgevang sit in die skolastiek nie, het 
dit 'n nuwe toegang tot die Skrif en die patristiek. Nog 
nooit in die geskiedenis is daar in die Rooms-Katolieke 
teologie só intensief na die boodskap van die Skrif self terug-
gevra, as in ons tyd nie. En omdat die Skrif gelees word met 
'n ander oog as dié wat deur die skolastiek beperk word, 
word allerlei nuwe ontdekkings gedoen. So is dit vir die nuwe 
teologie kenmerkend dat dit soveel klem lê op die verkon-
digingskarakter van die Heilige Skrif, op die historisiteit 
van die openbaring ên die menslike kenvermoë en gevolglik 
op die noodsaaklikheid daarvan dat elke tyd opnuut die 
inhoud van Gods openbaring vir homself in sy eie omstandig-
hede moet toeëien. Vir hulle beskouing van die kerklike 
dogmata beteken dit dat hulle uiteraard nie sal ontken dat 
dié dogmata onfeilbaar is nie, maar hulle hou vol dat geen 
enkele formulering ten voile reg kan laat geskied aan die 
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waarheid van Gods openbaring in dié sin, dat dit daardie 
waarheid eens en vir altyd uitputtend onder woorde kan 
bring nie. Aan alle dogmata kleef daar die spore van die 
historiese omstandighede waaronder dit ontstaan het, van 
die polemiese gerigtheid wat 'n groot invloed op die 
formulering gehad het en van die gevolglike eensydighede 
wat noodwendig daarmee moes saamhang. Hulle is dus van 
oortuiging dat die kerklike dogmata in hulleself wel waar 
en betroubaar is, maar tog nie die eindpunt van die kerk se 
denke oor Gods openbaring verteenwoordig nie. Daarom 
moet daar agter die dogmata teruggegaan word na die Skrif 
en die hele kerklike tradisie, moet die dogmata opnuut 
gei'nterpreteer word in die lig van die getuienis van Skrif en 
tradisie en desnoods selfs aangevul en uitgebou word. 

Vir die teologie is daar juis hierin 'n groot taak. Waar 
die teologie in die skolastieke opvatting daarvan alleen tot 
taak gehad het om die kerklike leeruitsprake rasioneel te 
ontleed en met mekaar in verband te bring, ontvang dit 
nou die roeping om die dogmata selfs krities te benader, 
hulle te herinterpreteer en aan te toon waar hulle eensydig-
hede in die lig van die openbaringsgetuienis geleë is. Die 
teologie moet daaraan meewerk dat die kerk sy uitsprake 
in 'n positiewe sin kan korrigeer en vernuwe. Met hierdie 
nuwe siening word die teologie vir die eerste keer ook teore-
ties verhef tot 'n vlak waar dit werklik sáák maak. Dit kan 
nie ontken word, dat die teologie volgens die tradisionele 
Rooms-Katolieke siening só totaal ingebind was onder 
die gesag van die kerk, dat daar eintlik nie veel beslissings 
in die teologie self kon val nie. Formeel gesproke is dit 
natuurlik nog steeds so. Dit is ook die vraag of die vernu-
wingsteologie daarin sal kan slaag om die nuwe taak wat dit 
aan die teologie voorhou, te kan vervul. 

Daar is verskillende redes waarom die teologie in die 
Rooms-Katolieke konteks, ten spyte van die groot verande-
ringe wat daarin tot stand gekom het, op basiese punte tog 
nie heeltemal kan wegkom van die tradisionele posisies nie. 
Ons sal by die behandeling van die protestantse teologie 
nader hierop ingaan. Ons wys hier slegs daarop, dat óók die 
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nuwe teologie op sodanige manier ingebind bly in die geheel 
van onfeilbare kerklike leerbeslissings wat tussen die 
teoloog en die Skrif bly staan, dat daar, by alle aandag wat 
daar aan die Skrifstudie gegee word, tog besliste grense aan 
die vernuwing in die teologie gestel is. Ook moet ons nie 
vergeet dat, óók by die nuwe teologie, die verhouding tussen 
Woord en kerk — en daarom ook die verhouding tussen 
Woord en teologie — totaal anders is as in die protestantisme 
nie. Die Woord speel net eenvoudig nie dieselfde rol in die 
Rooms-Katolieke opset as in die protestantse nie. Daarom 
bly dit ook in die nuwe teologie nog steeds waar dat die 
Woord nie teenoor die kerk of bo-oor die kerk te staan kom 
nie, maar ingekapsel bly in die lewensgeheel van die kerk. 
Die luister na die Skrif kan daarom nooit 'n werklik beslis-
sende saak in die Rooms-Katolieke kerklike en teologiese 
lewe word nie. Omdat die eintlike heilsgebeurtenis volgens 
Rooms-Katolieke opvatting nie in die Woordverkondiging 
plaasvind nie, maar in die sakramentsbediening, bly alle 
besinning oor die Woord in laaste instansie iets wat wel 
rasionele verheldering kan bring, maar nie iets waarby die 
kerk staan en val nie. Daarom bly die karakter van die 
Rooms-Katolieke teologie vir 'n protestant onaanvaarbaar, 
selfs wanneer hy dankbaar van die nuwe ontwikkelinge 
kennis neem. 

Ons moet ten slotte ook nog daarop wys dat die 
tweedeling van natuur en bowe-natuur in die nuwe Rooms-
Katolieke teologie nie alleen gehandhaaf bly nie, maar selfs 
n nog uitgebreider rol vervul as in die tradisionele teologie. 

Die kontinuïteit tussen die natuurlike religieusiteit en 
Godskennis van die mens ên die bonatuurlik-geopenbaarde 
Godskennis word op allerlei maniere gehandhaaf en verder 
uitgewerk. Die apologetiese tendens is in die nuwe teologie 
sterker as ooit tevore. Dit vorm selfs die invalspoort vir 
allerlei opvattinge wat pragtig by ons tydsgees aansluit, maar 
seker nie die toets van die Skrif kan deurstaan nie. 'n Mens 
dink hier met name aan die nuwe waardering van die 
algemeen-menslike godsdienstigheid en die relativering van 
die betekenis van die besondere openbaring, aan die vêr-
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gaande humanisering van die evangelie en aan die neiging 
om die mens van goeie wil 'n anonieme Christen te noem. 
Daar is 'n sterk invloed van die evolusionisme in die nuwe 
Rooms-Katolieke teologie en dit bring 'n groot mate van 
optimisme mee, juis ten opsigte van die vermoëns van die 
natuurlike mens. 

Ons noem hierdie dinge om te laat sien dat die nuwe 
teologie op bepaalde punte struktureel op dieselfde patroon 
voortborduur as die tradisionele teologie. Daarom bly die 
verskil tussen Rooms-Katolieke teologie en protestantse 
teologie nog steeds van betekenis. 
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3.2. Protestantse Teologie. 
3.2.1. Algemene kenmerke. 
Wanneer ons ná die Rooms-Katolieke teologie ons aandag 
aan die protestantse teologie gaan gee, kom ons in 'n totaal 
ander klimaat tereg. Dit hang saam met die feit dat die 
teologie in die protestantisme in 'n ander konteks beoefen 
word as in die Rooms-Katolieke Kerk. 

Om dit goed te kan begryp, is dit nodig dat ons daarop 
moet let dat daar 'n groot verskil tussen die geloofsbelewing 
in die Rooms-Katolieke Kerk en dié in die protestantisme 
bestaan. Vir die Rooms-Katoliek word 'n mens die heil 
deelagtig deur die deelname aan die sakramente, terwyl die 
protestant op grond van die Skrif glo dat 'n mens geregverdig 
word deur die vryspraak en die vergiffenis van sy sonde wat 
hom in die verkondigde Woord van God toegesê word, en wat 
hy alleen deur die geloof kan ontvang. 

Met hierdie onderskeiding hang die groot verskil saam 
tussen die posisie wat die Woord van God by Rome en die 
reformasie inneem. By die Rooms-Katolieke Kerk is die 
Woord van God die bron vir die onfeilbare leer (naas die 
tradisie), wat as die basis en grond kan dien vir die seker-
heid dat die heil wat in die sakramente meegedeel word, 
ook werklik van God is. Hierdie leer moet deur die mens 
geglo word, in die sin dat dit verstandelik toegestem en 
aanvaar moet word. Dié geloof vorm die voorbereiding vir 
en voorportaal tot die redding van die mens wat plaasvind 
deur die instorting van die genade in die gebruik van die 
sakramente. Vandaar die opvatting van Rome dat 'n mens 
nie deur die geloof alleen gered kan word nie. Dit beteken 
egter dat die leer van die kerk, hoe belangrik ookal, in die 
Rooms-Katolieke gedagtewêreld in eerste instansie daartoe 
dien om die kader aan te gee waarbinne die mens die heil 
kan ontvang. Dit verduidelik aan hom wat gebeur en wys 
hom die weg wat hy moet bewandel. Self deel dit egter nie 
die heil mee nie. Dit bly min of meer buite die heilsgebeur-
lenis staan. Die kerk leef nie uit en deur die leer nie, maar 
uit die ingestorte genade wat as 'n soort skat aan die kerk 
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toevertrou is en deur die sakramente uitgedeel word. 
Vir die protestant daarinteen is die „leer" iets deur-en-

deur eksistensieels, omdat hy glo dat hy gered word deur 
die geloof in die heilswoord self wat in die leer van die kerk 
as 'n lewende toesegging tot hom gerig word. Die leer is dus 
vir hom hoegenaamd nie slegs iets uitwendigs, iets van die 
verstand, iets wat die kader aangee waarbinne die heil op 
'n ander manier ontvang moet word nie. Die saligheid hang 
vir hom aan die leer van die kerk, wat niks anders is nie, as 
die verkondigde heilswoord self. Dit spreek vanself dat die 
prediking daarom in die protestantse kerke heeltemal 'n 
ander plek inneem as in die Rooms-Katolieke Kerk en dat 
die protestantse kerke niks anders as kerk van die Woord 
wil wees nie. Die heil is vir die protestant nie iets wat die 
kerk min of meer in pag het en deur sy handelinge kan 
uitdeel nie. Dit is iets wat telkens deur God self geskenk word 
wanneer Sy Woord verkondig en gelowig gehóór word. Die 
kerk is niks anders as die vergadering van mense wat na 
die Woord van God luister en daarin hulle ganse saligheid 
vind nie. 

Kom ons nou tot die teologie, dan is die verskil al 
dadelik opvallend. Terwyl die teologie hom by Rome en die 
reformasie met die leer van die kerk besig hou, geskied 
dit tog op totaal verskillende wyses. By Rome is die teologie 
'n poging om die onfeilbare leeruitsprake van die kerk 
rasioneel te deurdink, die implikasies daarvan te sistemati-
seer en die geheel tot 'n eenheid saam te voeg. Dit lê dus op 
die vlak van 'n verstandelike arbeid wat altyd die inherente 
neiging vertoon om in metafisiese en spekulatiewe vrae ver-
seil te raak. Die mens wat hom met die teologiese vrae besig 
hou, is die mens as redelike wese wat bevrediging soek vir 
sy drang om verstandelik te ken, te ontleed en 'n denksisteem 
op te bou. 

By die reformasie is die teologie daarenteen 'n poging 
om die lewende leer van die kerk, die prediking van die 
Woord, te dien. Die teologie kry by die reformasie 'n herme-
neutiese funksie, omdat dit in diens gestel word van die 
vraag na die juiste vertolking van die evangelie. Dit is nie 
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daar om die mens se metafisiese en rasionele vrae te probeer 
beantwoord nie, maar dit staan in 'n direkte betrekking tot 
die heilswoord. Dit wil dié heilswoord ken en verstaan, nie 
as redelike wese nie, maar as sondaar. Die teologie het in 
die protestantisme vanaf die begin 'n baie meer praktiese 
karakter gehad as wat ooit in die Rooms-Katolisisme moont-
lik is. Vir skolastiek het Luther en Calvyn geen tyd gehad 
nie, omdat hulle hulself in prediking en teologie met 
dieselfde vraag besig gehou het, die vraag naamlik na die 
kennis van God en onsself en die verhouding tussen God en 
ons. Vir die protestantisme is dit 'n ontaarding van die 
teologie as dit in allerlei metafisiese en spekulatiewe vrae 
probeer indring, soos wat dit in die skolastiek gebeur het. 
Die periode van die protestantse skolastiek was dan ook 'n 
afbuiging van die lyn van Luther en Calvyn en het vir die 
protestantisme niks goeds ingehou nie. In die skolastiek 
word die leer van die kerk nie meer benader vanuit die 
posisie van die sondaar wat geregverdig moet word nie, 
maar vanuit die posisie van die redelike wese wat verstaan 
en dink, onderskei en sistematiseer. Die teologie word iets 
objektiefs, iets buite ons hart om, iets wat beskou kan word. 
Dit word, om in die taal van Luther te spreek, theologia 
gloriae (teologie van die heerlikheid) en is nie meer 
theologia crucis (teologie van die kruis) nie. Wie 'n 
theologia gloriae bedryf, probeer om bokant ons posisie as 
sondaars in hierdie bedéling uit te kom en hom besig te hou 
met 'n objektiewe bespiegeling oor die wat-heid (quidditas) 
van God en die wêreld. Hy vergeet dat ons nou nog lewe in 
die tyd van die verborgenheid van die Ryk van Christus, dat 
die heerlikheid en die oorwinning nog nie deurgebreek het 
in die sigbare werklikheid nie en dat ons daarom nie bokant 
ons posisie as sondaars kan uitkom nie. Juis dit wil die 
theologia crucis in gedagte hou wanneer dit die teologiese 
denke daartoe beperk om binne die grense van die Skrif te 
bly, nie te spekuleer oor wat nie aan ons geopenbaar is nie 
en die openbaring nooit objektief te betrag nie, maar altyd 
as iets wat ons eksistensieel raak, omdat ons heil daarin 
geleë is. Ons kennis van God loop deur die kruis van Golgota. 
Dáár leer ons God ken én onsself. Daarom kan ons ook nie 
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anders teologiseer as aan die voet van die kruis nie. 
Omdat die protestantse teologie homself op hierdie 

standpunt stel, spreek dit vanself dat dit niks anders wil 
wees as Skrifteologie nie. Slegs uit die Skrif leer ons die 
kruis ken en die verhouding tussen God en mens wat deur 
die kruis bepaal word. In die Rooms-Katolieke teologie word 
daar natuurlik ook veel met die Skrif omgegaan. So was dit 
altyd. In die nuwe teologie word daar selfs geweldig baie 
aan Skrifstudie gedoen, soos ons gesien het. Tog bly die 
verhouding tussen teologie en Heilige Skrif daar anders as 
in die protestantse teologie. Die protestantse teologie is veel 
direkter en eksklusiewer op die Skrif aangewese as die 
Rooms-Katolieke teologie. Dit hang met verskillende dinge 
saam. In die eerste plek hang dit saam met die feit dat die 
protestante teologie nie die tweedeling van natuur en bowe-
natuur aanvaar nie, maar slegs wil dink vanuit die religieuse 
teenstelling van sonde en genade. Daarom kan daar in die 
protestantse teologie ook geen sprake wees van 'n legitieme 
natuurlike teologie wat as voorstadium van die openbarings-
teologie diens doen en op baie punte die openbaringsteologie 
aanvul nie. So kan daar in die protestantse teologie byvoor-
beeld geen sprake wees van 'n legitieme kennis van God uit 
sy werke sonder die lig van die Heilige Skrif nie. Dit beteken 
dat die protestantse teologie nie soos die Rooms-Katolieke 
teologie die Skrifopenbaring aangaande God kan aanvul met 
allerlei vermeende kennis aangaande God waartoe langs 
die weg van analogie op grond van die geskape dinge 
geredeneer word nie. 

In die tweede plek hang die direkter verhouding van 
die protestantse teologie tot die Skrif saam met die feit dat 
die kerklike leeruitsprake vir die protestant nie tussen die 
teoloog en die Skrif opgestel word as 'n grens wat hy nie in 
sy Skrifondersoek mag passeer nie. Vir die protestant is die 
kerk nie die norm vir die teologie soos in die Rooms-
Katolisisme nie. Die Skrif alleen is die norm vir die teologie. 
Dit is die geval, omdat die Skrif vir die protestant bo-oor 
die kerk staan, terwyl die Skrif vir die Rooms-Katoliek deel 
is van die besit van die kerk wat slegs in en deur die onfeil-
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bare uitleg van die kerk kan funksioneer. Die kerk en sy 
interpretasie kan dus nie wesenlik vanuit die Skrif onder 
kritiek gestei word nie. Die taak van die teologie is ook nie 
om dit te doen nie, maar om met die kerklike dogmata as 
uitgangspúnt die Skrif te benader. Die groot worsteling van 
die vernuwingsteologie is om aan hierdie omklemming 
deur die kerk en sy dogmata te ontkom en die evangelie 
weer in vryheid te laat spreek. In die protestantse teologie 
is die posisie egter anders. Omdat die Skrif bo-oor die kerk 
staan, is die kerk en sy dogmata voortdurend aan die kritiek 
van die Skrif onderworpe. Die belydenisskrifte van die kerk 
dra nie die karakter van onfeilbare uitsprake wat nie weer 
verander kan word nie, maar is hermeneutiese beslissings 
wat die verkondiging en uitleg van die Skrif wil dien. Hulle 
is wel die vertrekpunt van die teoloog by die verstaan van 
die Skrif, maar hulle bly voortdurend onderworpe aan kor-
reksie deur die Skrif self. Daarom vorm hulle nie die grens 
van sy Skrifondersoek nie, maar 'n stimulans daartoe. Die 
kerklike karakter van die protestantse teologie is dan ook 
iets anders as die kerklike karakter van die Rooms-Katolieke 
teologie. Vir die protestant beteken die kerklike karakter 
van die teologie in eerste en laaste instansie dat die teologie 
tot taak het om die verkondiging van die kerk te dien deur 
behulpsaam te wees by die juiste interpretasie van die Skrif. 

In die derde plek hang die direkter betrekking van die 
teologie tot die Skrif vir die protestantisme saam met die 
feit dat die tradisie hier 'n ander plek inneem as by Rome. 
In die tradisionele Rooms-Katolisisme en in die amptelike 
Rooms-Katolieke leer geld Skrif en tradisie as twee gelyk-
waardige bronne van openbaring waaruit die kerk leef en 
waarmee die teologie hom moet besig hou. In die jongste tyd 
probeer teoloë steeds meer om duidelik te maak dat die 
tradisie nie as 'n gelykwaardige gesagsinstansie naas die 
Skrif erken word nie, maar as die gesaghebbende uitleg van 
die Skrif. In dié opvatting lê daar moontlike aanknopings-
punte in die rigting van die protestantse opvatting van die 
tradisie, hoewel die groot punt van verskil ook hier weer bly 
dat die Skrif vir die protestant absolute gesag oor die tradisie 
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behou en daarom die norm bly waaraan die tradisie gemeet 
moet word. Dit beteken ook hier dus weer dat die protes-
tantse teologie veel direkter op die Skrif aangewese is, selfs 
al staan dit met groot eerbied teenoor die kerklike blydenis-
skrifte en ander gestaltes van die tradisie. 

Dit alles bring mee dat die bestudering van die Heilige 
Skrif en die worsteling met die uitleg en verstaan van die 
Heilige Skrif vir die protestantse teologie skering en inslag 
moet bly. Die eksegese is in die protestantse teologie nie iets 
wat tot die bibliologiese vakke beperk mag word nie. Dit 
moet die hele teologie en alle vakke deurtrek en beheers. 
Ons sal later sien hoedat alle teologiese vakke in 'n protes-
tantse fakulteit rondom die één sentrale aktiwiteit van die 
bestudering van die Heilige Skrif ingedeel word. 

Ons moet hier ook nog opmerk dat dit hierdie direkte 
betrokkenheid van die protestantse teologie op die Heilige 
Skrif is wat daarvoor verantwoordelik is dat die protestantse 
teologie soveel meer as die Rooms-Katolieke teologie bloot-
gestel was aan die invloed van die historiese kritiek. In die 
stryd rondom die Bybel val die beslissing oor die wel en wee 
van die protestantse teologie. Daarom is die protestantse 
teologie in 'n sekere sin ook meer gevoelig vir die kulturele 
wisselinge en die geestelike krisisse wat die Westerse wêreld 
sedert die agtiende eeu voortdurend gespanne gehou het. Die 
gesagsvraag is in die protestantisme veel dringender as by 
Rome, omdat die protestantisme geen sigbare en aardse 
instansie ken wat die gesag van die Skrif min of meer waar-
borg nie, maar die Skrif self betrek in die worsteling om 
die gesag. Dit is daarom begryplik dat die Bybel in die protes-
tantisme baie meer aangeveg sal word as by Rome, omdat 
dit 'n soveel sentraler en gesagvoller posisie inneem. Die 
aangewese weg is onder hierdie omstandighede egter nie, 
om ook op protestantse bodem allerlei menslike waarborge 
rondom die Woord te probeer opbou nie. Die aangewese weg 
vir 'n behoudende protestantse teologie is om in kinderlike 
en gelowige onderworpenheid aan die Skrif ruimte te maak 
vir die Woord van God wat homself altyd opnuut weer in 
Sy gesag betoon en alle menslike teenwerpsels deurbreek. 
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Juis waar die protestantse teologie die vertolking van 
die Woord van God wil dien, kan dit nie, soos die Rooms-
Katolieke tradisionele teologie, aan een wysgerige stelsel 
gekoppel word nie. Die gebruik van wysgerige begrippe is 
vir die teologie onontbeerlik. Waar die protestantse teologie 
probeer om in elke tyd die boodskap van die evangelie ook 
vir daardie tyd te help vertolk, spreek dit vanself dat dit 
telkens weer verplig sal wees om gebruik te maak van die 
wysgerige begrippe-materiaal wat in 'n bepaalde tyd ver-
staanbaar is. Dit is aan die een kant die swakheid van die 
protestantse teologie dat die wisselinge in die wysgerige 
aenke telkens weer in die teologie hulle neerslag vind. Aan 
die ander kant hang dit enigermate saam met sy aard as 
poging om die evangelie in elke tyd opnuut te verstaan. Die 
taal van elke tyd sal gespreek moet word. Die gevaar daarby 
is dat die evangelie aan die opvattings van die wisselende 
tye aangepas word, 'n Behoudende protestantse teologie het 
ook hier 'n geweldige taak om te waak teen enige aanpassing 
wat die evangelie van sy boodskap kan berowe. Teen alle 
menslike bedenksels in sal die aanstoot van die kruis ver-
kondig moet word. Dit kan alleen gebeur as die gesag van 
die Heilige Skrif nie alleen teoreties nie, maar veral baie 
prakties die teologiese denke van die begin tot die einde 
beheers. 

3.2.2. Lutherse en gereformeerde teologie. 
Ons het tot nou toe in die algemeen van die protestantse 
teologie gepraat. Dit is egter noodsaaklik dat ons nou ook 
enkele opmerkinge maak oor die verskil tussen die twee 
hoofstrominge binne die protestantse teologie, naamlik die 
Lutherse en die gereformeerde teologie. 

Ons beperk ons daarby tot enkele opmerkinge oor die 
struktuurverskille tussen hierdie twee teologiese tipes wat 
teruggevoer kan word op verskille tussen die twee refor-
matore, Luther en Calvyn self. Hoewel die twee reformatore 
dit met mekaar eens was oor die praktiese, nie-skolastieke 
en Bybelse karakter van die teologie waaroor ons sopas 
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gespreek het, het hulle binne hierdie groter eenheid tog 
verskillende aksente gelê. 

Vir albei was die hoofsaak waarmee die teologie hom 
besig moet hou, die religieuse verhouding van die mens tot 
God voor wie se aangesig hy staan. Die verskil in aksent 
tussen hulle bestaan egter daarin, dat Luther sy hele teologie 
in 'n geweldige konsentrasie opgebou het op 'n tipering van 
hierdie verhouding tussen God en mens as 'n verhouding 
tussen die heilige God en die sondige mens, terwyl Calvyn 
dieselfde verhouding getipeer het as die verhouding tussen 
God as die Skepper en die mens as die gevalle skepsel. Dié 
verskil lyk baie klein, omdat alle elemente van hierdie ver-
houding in elkeen van hierdie aksente ingebou sou kon word. 
In die praktyk het dit egter geblyk dat Luther met sy kon-
sentrasie op die heiligheid van God teenoor die sondigheid 
van die mens 'n beperkter teologiese opset as Calvyn daarop 
nagehou het. Vir hom staan die verhouding tussen God en 
mens voortdurend in die teken van God as die Regter teenoor 
die mens as skuldige wese, terwyl die kruis van Christus 
beteken dat God deur Sy verlossingsdaad die mens vryspreek 
en die verhouding só omkeer in dié van die genadige Vader 
tot die geregverdigde sondaar. Vir Calvyn is die verhouding 
van God en mens uit die staanspoor dié van die Heer teenoor 
Sy opstandige en gevalle onderdaan, wat deur die vergiffenis 
word tot 'n verhouding tussen die Vader en Sy (nou gehoor-
same) kind. 

Op grond van hierdie aksentsverskil is dikwels in die 
vcrlede gesê dat die teologie van Luther soteriologies en selfs 
antroposentries sou wees, omdat dit alleen in die heil van 
die mens belangstel, terwyl die teologie van Calvyn meer 
teologies sou wees en die eer van God baie sterker op die 
voorgrond sou stel as wat dit in die teologie van Luther 
gebeur. Dit is egter te grof om die verskille tussen hulle só 
uit te druk Vir albei was die eer van God die hoofsaak en by 
albei staan die regverdiging van die mens in die middelpunt 
van hulle belangstelling. Die verskil tussen hulle moet eerder 
gesoek word daarin, dat Luther God veral tot Sy eer sien 
kom in die verlossing van die sondaar van die skuld van die 
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sonde, terwyl Calvyn God tot Sy eer sien kom in die verlos-
sing van Sy gevalle skepping van die skuld én die mag van 
die sonde. Die konsentrasie by Luther is groter op die daad 
van Gods vryspraak, op die kruis as die groot punt van 
omkeer, op die dialektiese situasie waarin die vrygesproke 
mens as sondaar en geregverdigde tegelyk verkeer. Die 
teologie van Calvyn het 'n breër blikveld. Hy wil alles behou 
wat vir Luther wesenlik is, maar hy plaas dit in 'n groter 
kyk op die handelinge van God met die mens en sy wêreld. 
Vandaar dat hy meer as Luther hom besig gehou het met die 
Raad van God en die ewige verkiesing, omdat daarin die 
wortels van die regverdiging geleë is. Vandaar ook dat hy 
meer as Luther hom besig gehou het met die verlossing 
van die ganse skepping, nie net van die mens nie. Vir hom 
kry die heiliging van die lewe dus 'n groot aksent. Die reg-
verdiging moet vrugte dra. Die gehoorsaamheid bloei uit 
die vryspraak op. Die hele lewe moet onder die beslag van 
die heiliging kom. 

Dit is nie dat hierdie elemente heeltemal vreemd sou 
wees aan die teologie van Luther en dat dit onmoontlik sou 
wees om hulle met die teologie van Luther op een of ander 
wyse te verenig nie. Om die waarheid te sê, die groter 
gekonsentreerdheid van die teologie van Luther roep om die 
aanvulling wat Calvyn daarvoor beteken. Die feit is egter dat 
Luther self nie naas sy konsentrasie op die regverdiging van 
die sondaar voldoende oog gehad het vir die skepping as die 
theatrum gloriae, openbaringsterrein van Gods heerlikheid, 
soos dit by Calvyn die geval is nie. Dit hang ongetwyfeld 
saam met die eksistensiële manier waarop Luther in sy 
konfrontasie met bepaalde toestande in die Rooms-Katolieke 
Kerk tot die reformatoriese beslissing gekom het, dat hy 
minder as Calvyn 'n plek kon inruim vir die skepping náás 
die verlossing, vir die heiliging náás die regverdiging, vir 
die goeie werke náás die geloof en vir die wet náás die 
evangelie. Daar is by Luther voortdurend die neiging om 
hierdie dinge dialekties teenoor mekaar te stel, terwyl 
Calvyn hulle saam verbind het in 'n teologie wat naas die 
allesoorheersende aksent op die eer van God, tog ruimte 
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het vir die roeping van die mens om sy hele lewe in die 
diens van God te stel en alles aan Gods heerskappy te onder-
werp. 

Dit is nie nodig dat ons die betekenis van hierdie 
aksentsverskil vir hulle teologie hier nader uitwerk nie. 
Ons wys slegs daarop dat dit 'n groot verskil ingehou het 
vir hulle benadering van die verhouding tussen wet en 
evangelie. Vir Luther is die wet hoofsaaklik die tugmeester 
na Christus, die veroordelende instansie waarvan die mens 
deur die evangelie verlos word, sodat die wet nie meer geld 
vir die geregverdigde sondaar nie. Vir Calvyn behoort die 
wet tot Gods goeie skepping, sodat dit sy betekenis bly behou 
vir die lewe van gehoorsaamheid van die geregverdigde 
kind van God. Dit maak 'n groot verskil in die res van hulle 
teologie, met name in hulle benadering van die kerk en die 
gestaltegewing van die hele lewe van die mens persoonlik 
en in maatskaplike verband. Met sy leer van die twee ryke 
waartoe die Christen behoort — die ryk van Christus én die 
ryk van die wêreld — het Luther teen sy eie bedoeling in 
die betekenis van die verlossing in Christus vir die gestalte-
gewing van die menslike lewe in die wêreld aanmerklik 
ingeperk. Die verlossing bly vir hom te veel iets persoonliks, 
iets van die indivdu voor die aangesig van God. Dit beteken 
dat die deelgenootskap aan die ryk van Christus te veel 
iets is van die verborgenheid van die hart, van die liefde 
van die enkeling, en te weinig iets wat oor die hele aardse 
lewe in al sy verbande uitgestrek word. Omdat die ryk van 
die wêreld sy eie wette ken, verloop die lewe van die Chris-
ten, vir sover hy ook nog tot die ryk van die wêreld behoort, 
op die verskillende lewensterreine nie volgens die beginsels 
van die ryk van Christus nie, maar volgens dié van die ryk 
van die wêreld. Dit is hierdie opvatting van Luther wat 
daarvoor verantwoordelik was dat die Lutherse teologie veel 
minder as die gereformeerde teologie in staat was om aan 
die gestaltegewing van die aardse lewe van die Christen 
aandag te gee. Dit geld nie net van die huislike lewe nie, 
maar ook van die kulturele, maatskaplike, politieke en selfs 
kerklike lewe. Die Lutherse teologie kon nooit werklik tot 
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'n sosiale etiek kom nie. Ook kon dit nie daarin slaag om 
aan die kerk 'n eie inrigting met sy eie lewenswette te besorg 
nie. Op al hierdie punte het die gereformeerde teologie 
gebaat by die breër opset van Calvyn. So is dit juis weer 
kenmerkend vir die gereformeerde teologie dat daarin altyd 
baie aandag bestee word aan die kerstening van die kultuur 
en die heiliging van die lewe, aan die opbou van 'n belydende 
kerk met 'n Skriftuurlike kerkorde in selfstandigheid teen-
oor die staat, sowel as aan alle vrae wat met die sosiale 
etiek te make het. 

Die aksentsverskil tussen Luther en Calvyn het selfs 
gevolge gehad vir die Skrifbeskouing van die twee refor-
matore. Luther het onder die term „Woord van God" in 
eerste instansie gedink aan die viva vox evangelii (die 
lewende stem van die evangelie) wat in die verkondigde 
Skrifwoord tot ons kom. Vir Calvyn was dié term egter in 
eerste instansie 'n aanduiding van die hele kanon van die 
Heilige Skrif, al het hy daarby nie buite rekening gelaat 
dat die Skrif daar is om verkondig te word en dat die krag 
van die Skrif in die verkondigde Woord tot openbaring kom 
nie. Hierdie verskil hang daarmee saam dat die Woord van 
God vir Luther uitsluitlik heilswoord is, boodskap van die 
regverdiging deur die geloof alleen, sodat hy selfs in die 
Skrif kan onderskei tussen „was Christum treibet" en wat 
nie. Vir Calvyn is Gods Woord ook heilswoord, maar in 'n 
breër sin, omdat die heil vir hom ook die herstel van die 
lewe omvat, die wet saam met die evangelie. Daarom bring 
Calvyn nie binne die kanon onderskeidinge aan nie, maar 
aanvaar hy dit in sy geheel as die onfeilbare Woord van God. 
Dit is dan ook kenmerkend vir Calvyn dat hy hom in sy 
beroep op die Skrif nie beperk tot wat die Skrif oor die reg-
verdiging leer nie, maar die gesag van die Skrif vir alle 
terreine van die lewe aanvaar. 

In die latere ontwikkeling van die teologie het dit geblyk 
dat die Lutherse teologie relatief makliker toeganglik was 
vir 'n radikale Skrifkritiek as die gereformeerde teologie, 
solank die heilsboodskap van die Skrif net onaangetas kon 
bly. Dit is opmerklik dat dit tot in ons tyd so bly dat 
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Lulherane minder moeilikheid daarmee ondervind om die 
Bybelse boodskap op te los in 'n eksistensialistiese heilsbood-
skap (Bultmann en sy leerlinge) as die gereformeerdes. 
Daarmee wil ons nie sê dat die gereformeerdes nie dikwels 
net so vrysinnig geword het as die Lutherane nie, maar hulle 
kyk van huis uit tog 'n bietjie anders na die Skrif as die 
Lutheraan en vra daarom meestal nog pertinent na die bood-
skap van die Skrif vir die inrigting van die lewe. In baie 
gevalle het dit egter geblyk dat die instelling van die gerefor-
meerde om die lig van die Heilige Skrif oor alle moontlike 
terreine te soek, aan hom 'n taaier weerstand besorg het 
teen die aftakeling van die gesag van die Skrif op ander 
terreine as die bloot-soteriologiese. 

Dit is kenmerkend van ons tyd dat die teenstellings 
tussen Lutherane en gereformeerdes in meer as een opsig 
besig is om te verdwyn. Dit behoort as sodanig toegejuig te 
word, mits dit beteken dat albei hierdie groot strominge 
in die protestantse teologie hulle deur die Skrif laat beheers 
— wat uiteindelik die één groot gemeenskaplike kenmerk 
van alle vorme van protestantse teologie behoort te wees. 

Uit die bespreking van die aksentverskille tussen Luther 
en Calvyn het die hooftrekke van die gereformeerde teologie 
reeds enigsins duidelik geword. Dit is egter nuttig dat ons, 
juis omdat ons self gereformeerde teologie wil beoefen, 
samevattend enkele besondere karaktertrekke van die 
gereformeerde teologie moet onderstreep. 

(a) Die gereformeerde teologie wil werklik in die ware 
sin van die woord katoliek wees. Daarmee bedoel ons ver-
skillende dinge. In die eerste plek bedoel ons daarmee dat 
die gereformeerde teologie homself verstaan as in konti-
nuïteit met die Christelike teologie van alle eeue. As ons die 
geskrifte van Calvyn lees, merk ons al dadelik watter groot 
kennis hy van die Vaders gehad het. Herhaaldelik beroep hy 
hom in sy denke op uitsprake uit die teologiese tradisie. 
Hy wou geen seksionele teologie daarstel, wat 'n wesenlike 
breuk met die catholica sou beteken nie. Sy doel was alleen 
om die teologie te suiwer van wat daarin onsuiwer geword 
het. Dit was ook die intensie van die ander vaders van die 
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gereformeerde teologie. Die respek vir die leiding van die 
Heilige Gees in die worsteling van die teologie om Gods 
Woord reg te verstaan, is 'n wesenlike kenmerk van die 
gereformeerde teologie. 

In die tweede plek bedoel ons met die opmerking dat 
die gereformeerde teologie katoliek is, ook dat daar in die 
gereformeerde teologie op 'n merkwaardige wyse gestrewe 
word daarna om die volheid van die waarheid vas te hou. 
Ons het reeds daarop gewys dat Calvyn baie minder eensydig 
was as Luther. Sy blikveld was baie breër. In sy teologie 
word ons dikwels getref deur die saambundeling van skyn-
bare teendele (complexio oppositorum). Hierdie eienaardig-
heid het die gereformeerde teologie behou. As ons maar net 
aan enkele dinge dink: dit verbind die motief van die eer 
van God met die motief van die heil van die mens; dit ver-
bind in die uitverkiesingsleer die motief van die soewereini-
teit van God met die motief van die verantwoordelikheid van 
die mens; dit verbind die aksent op die direkte verant-
woordelikheid van die enkeling voor God met 'n sterk aksent 
op die betekenis van die kerk en sy amp; dit verbind die 
ideaal van 'n suiwer gemeente met die ideaal van 'n kerk 
vir die hele volk. So sou ons kon voortgaan. Die gerefor-
meerde teologie was van die begin af breed en diep. Dit kon 
nooit en het nooit volstaan met die beantwoording van enkele 
vrae nie, maar het die konsekwensies van die openbaring van 
God in allerlei rigting gesien en beklemtoon. Dit paar 'n 
diepe mistieke en bevindelike trek met 'n groot patos vir die 
heiliging van die sigbare lewe in al sy fasette. Dit is ewe-veel 
geïnteresseerd in die hart van die mens as in die politieke 
en maatskaplike lewe. Dit koester 'n hoë agting en diepe 
liefde vir die kerk, maar weier om die lewe te verkerklik. 
Soos Calvyn in die nagmaalstryd 'n derde posisie tussen die 
realisme van Rome en Luther aan die een kant, ên die sim-
bolisme van Zwingli aan die ander kant ingeneem het, so het 
die gereformeerde teologie dit dikwels nodig gevind om 
valse dilemmas af te wys, eensydighede te bestry en vas te 
hou aan die waarheidsmomente wat aanwesig is, selfs tot 
in die standpunte van ketters en sektariërs. 
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Dit is nie die geval, omdat die gereformeerde teologie 
meen dat die waarheid altyd as die resultaat van 'n optelsom 
van alle betrokke standpunte gevind kan word nie. Inteen-
deel: die gereformeerde teologie kan juis geweldig skerp 
afwys wat nie tot die katolieke waarheid behoort nie. Dit 
bring ons by die derde sin waarin ons die gereformeerde 
teologie katoliek kan noem: dit wil slegs gebonde wees aan 
die volheid van die openbaring van God in Christus en elke 
gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Hom. Dit is 
die enigste norm en maatstaf vir die gereformeerde teologie. 
Daarom word die groot respek wat die gereformeerde 
teoloog vir die tradisie het, tog ook weer voortdurend onder 
kontrole gehou deur sy nog groter respek vir die Woord van 
God. Die gereformeerde teologie het homself dan ook nooit 
genoem na die naam van 'n mens, bv. na die naam van 
Calvyn nie. Dit kon homself ook nooit verstaan as die eksklu-
siewe teologie van een of ander groep nie. Dit maak daarop 
aanspraak om in die lengte en die breedte te wil verstaan 
wat die volheid van die openbaring van God in Christus is 
en daarin die kerk van Christus in sy wydste omskrywing te 
dien. 

(b) Dit hang met die katolieke karakter van die gerefor-
meerde teologie saam dat dit ook die moed het om konse-
kwent te wees in sy deurdenking van die openbaringswaar-
heid. Dit beteken nie dat die gereformeerde teologie na sy 
aard daarop ingestel is om soos die skolastiek in te dring in 
allerlei spekulatiewe vrae nie. Dit beteken egter wel dat hy, 
soos hy aan die een kant die grens van sy denke vind in die 
Skrif en dus nie verder wil gaan as wat deur die Gees 
gespreek word nie, aan die ander kant tog weer nie wil swyg 
waar die Heilige Gees wêl spreek nie (Calvyn, Institusie, III, 
XXI, 3). Die gereformeerde teologie kan dus nooit vanuit 
een of ander tema ten voile getipeer word, asof dit daarin 
bv. net om die eer van God sou gaan of om een of ander 
ánder sentrale tema wat in die Skrif na vore kom nie. Die 
gereformeerde teologie wil die hele Skrif tot sy reg laat kom 
en sover moontlik alles wat deur die Skrif geleer word, in 
sy denke opneem. 
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Dit is hierdie eienaardigheid van die gereformeerde 
teologie wat onder andere daarvoor verantwoordelik is dat 
dit slegs hier is waar die verhouding tussen God en mens 
soos dit in die Skrif verkondig word, deurgedink is tot op die 
punt van die belydenis van die dubbele predestinasie. Slegs 
die gereformeerde protestantisme ken 'n belydenisskrif soos 
die Dordtse Leerreëls waarin hierdie laaste en diepste vrae 
in verband gebring word met die evangelie, sodat dit nie 'n 
donker en ondeurdagte kol in die omgang van die kerk met 
die Skrif bly nie, maar gestel word in die helderheid van die 
belydenis van die heerlikheid van Gods genade. Dit is die 
Skrif wat die gereformeerde teologie gedwing het om deur 
te stoot tot die laaste sekerheid dat alles wat is en alles wat 
gebeur, in laaste instansie teruggevoer moet word tot in die 
vrye welbehae van God, uit Wie en deur Wie en tot Wie 
alle dinge is (Rom. 11:36) . Dit het teologies geweldige 
gevolge. Dit handhaaf die vryheid van God teenoor Sy skep-
ping en laat ons die skepping verstaan in sy kontingensie as 
iets wat in homself nie-noodsaaklik is. Dit leer ons die sin 
van die skepping, die mens en die geakiedenis enkel sien in 
die verheerliking en die lofprysing van God. Dit is hierdie 
helder lig wat die hele gereformeerde teologie deurtrek en 
daaraan die karakter gee van dié deel van die reformatoriese 
denke waarin die reformasie self tot sy ware konsekwensie 
deurgevoer is. 

Immers, dit is alleen binne hierdie visie dat daar 
ruimte kom vir die hele boodskap van die Bybel oor die 
mens Die mens word hier in sy voile afhanklikheid van 
God verstaan. God en mens word in die gereformeerde 
teologie nêrens konkurrente van mekaar nie. Hulle beweeg 
nie op dieselfde vlak nie. Die mens word nooit God nie. 
Die heil van die mens is nie dat hy vergoddelik moet word 
nie. Selfs in die inkarnasie bly die Goddelike en die menslike 
nature in Christus onvermengd en onveranderd, hoe waar 
dit ook is dat hulle in die eenheid van Sy Persoon onverdeeld 
en ongeskeie is. Daarom is dit ook dat die gereformeerde 
teologie teenoor die Lutherse opvattinge staande gehou het 
dat die menslike natuur van Christus ook na Sy opstanding 
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en hemelvaart nie vergoddelik is nie, maar 'n menslike 
natuur gebly het, sodat die menslike natuur bv. nie deel het 
aan die alomteenwoordigheid van die Goddelike natuur van 
Christus nie (die beroemde „extra Calvinisticum"!). 

Die gereformeerde teologie het die moed gehad om 
deur te stoot tot die konsekwensie dat die verdorwenheid 
van die menslike natuur deur die sondeval eenvoudig radi-
kaal is. Daarom is selfs die gelooj 'n gawe van God. Terself-
dertyd is dit egter duidelik dat die mens op 'n dergelike wyse 
deur Gods welbehae bestaan, dat hy daar ook mág wees! Hy 
het 'n roeping en 'n taak. Vanuit die verkiesing kry die mens 
in sy eie orde '11 geweldige betekenis. God gee aan hom ver-
antwoordelikheid en 'n verloste vrye wil om met God mee 
te wil wat Hy wil. Die mens mag voor die aangesig van God 
staan. Nêrens is daar in die teologie die moontlikheid aan-
wesig om só positief oor die mens as mens van God te spreek, 
as in die gereformeerde teologie nie. In die geskiedenis het 
dit geblyk dat daar van die gereformeerde protestantisme 'n 
sterk kulturele invloed uitgegaan het. Dit is selfs waar dat 
die hele kapitalisme as verskynsel deur Max Weber op die 
Calvinisme van die sestiende eeu teruggevoer is. Sy stelling 
is meermale al as onhoudbaar bewys, maar dit is natuurlik 
waar dat die Calvinisme mense roepingsbewus maak en hulle 
leer dat hulle God moet dien in hulle aardse lewe. Daarom 
is die hele wêreld vir hulle die terrein waarop God verheer-
lik moet word, óók deur ons arbeid op alle gebiede. Dit is 
dus duidelik dat die belydenis van die uitverkiesing in die 
gereformeerde tradisie nie kwiëtisme in die hand werk nie. 
Die rede daarvoor is dat die uitverkiesing in die gerefor-
meerde teologie nie daartoe dien om die mens se verant-
woordelikheid op te hef nie, maar om dit te aksentueer. 

(c) Dit hang met die voorafgaande saam as ons nou ook 
byvoeg dat dit eintlik net in die gereformeerde teologie is 
dat die On Testament konsekwent in sy voile reg as kanon 
geëer is. Dit verklaar die feit dat die gereformeerde teologie 
altyd 'n oog gehad het vir die skepping, die wet en die 
geskiedenis. Luther kon die hele Skrif saamtrek op die heils-
boodskap in Christus. Calvyn sou seker ook daarmee kon 
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saamstem, maar hy sou die betekenis van Christus nie anders 
wou interpreteer as teen die agtergrond van die skepping, die 
wet en die geskiedenis van Israel soos ons dit in die Ou 
Testament leer ken nie. 

Dit bring mee dat daar in die gereformeerde teologie 
geen vrees is om die aarde en die wêreld ernstig op te neem 
nie. Die Ou Testament leer ons immers in sy letterlike sin 
hoe God wil dat Sy Ryk sigbaar gestalte kry in die geskiede-
nis van die volk Israel. Die aardse en liggaamlike en geska-
pene is dus nie minderwaardig nie. Inteendeel: dit is vir God 
verskriklik belangrik. Dit is ook bedoel om geheilig te word. 
Oor die hele bestaan van die mens, nie net as enkeling nie, 
maar ook in die gemeenskap — selfs tot in die hele struk-
turele opbou van die menslike samelewing in al sy verbande 
— word die wet van God opgerig. Die gereformeerde teologie 
kan 'n mens hartgrondig van elke vorm van dualisme tussen 
die geestelike en die aardse verlos, omdat dit die heil nie 
piëtisties versmal tot die redding van die siel alleen nie, 
maar die voile boodskap van die Skrif oor die heil wil ver-
staan in al die verbande daarvan. Dit is daarom nie vreemd 
dat Calvyn, veel meer as die andere uit sy tyd, 'n oog gehad 
het vir die ordening van die menslike samelewing volgens 
die eise van Gods Woord nie. Dit is ook nie vreemd dat die 
gereformeerde tradisie die eienaardigheid het, dat daar in 
die belydenisskrifte artikels opgeneem is oor die inrigting 
van die kerk, oor oor die ampte en oor die verhouding tussen 
kerk en staat nie. 

Die gereformeerde teologie het egter ook van die begin 
af 'n oog gehad vir die geskiedenis in Gods omgang met die 
mens. Vandaar dat die verbond so 'n ruim plek in die 
gereformeerde teologie inneem. Die leer van die verbond is 
nêrens so deeglik en omvattend uitgewerk as in die gerefor-
meerde teologie nie. Dit bring mee dat die heil vir die 
gereformeerde teologie vanuit die staanspoor nie 'n bloot 
individuele aangeleentheid is nie. Dit beteken verder dat die 
organiese verbande van die menslike lewe 'n plek kry in die 
voortgang en ontplooiing van Gods heil. Dit beteken egter 
ook dat elke teenstelling tussen natuur en genade in die 
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gereformeerde denke afgewys word. Bowendien word die 
struktuur van die omgang tussen God en mens in die histo-
riese opeenvolging van die geslagte ingebed. Die heils-
geskiedenis in die ou en die nuwe bedéling word tot 'n een-
heid. Die herskepping is 'n herstel — en verheerliking — 
van die skepping. Die verskillende punte in die Skrifbood-
skap konvergeer in Christus, maar dan in Christus as Midde-
laar van die verbond van genade. 

So sou 'n mens kon voortgaan om nog meer kenmer. 
kende trekke van die gereformeerde teologie na vore te 
haal. 'n Mens doen dit met dankbaarheid en erkentlikheid, 
wetende dat ons in die gereformeerde denk-tradisie 'n gewel-
dige skat ontvang het. Maar ook dit is 'n skat in erdekruike. 
Van Berkhof is die woord dat die waarheid 'n smal pad oor 
die veld van die dwalinge is (Geschieclenis der Kerk, eerste 
uitgawe, 196). Ons kennis van die waarheid, hoe diep ookal, 
word altyd deur allerlei gevare en dwalinge bedreig. Die 
gereformeerde teologie is hierop geen uitsondering nie. In 
die loop van die geskiedenis het dit telkens geblyk hoe mak-
lik die smal pad van die waarheid verlaat kan word, deurdat 
een of ander element in die gereformeerde tradisie oor-
beklemtoon word — en daarmee alles skeefgetrek word. 

So is dit bv. bekend dat daar van die katolieke volheid 
van die gereformeerde denke oor die Skrif 'n karikatuur 
gemaak kan word, as die Skrif nie meer in sy historiese 
verbande verstaan word nie, maar as 'n soort wetboek op-
gevat word waaruit op 'n biblisistiese wyse 'n hele dogmatiek 
bewys moet word. Dit het soms in die gereformeerde tradisie 
gebeur. Dit is ook bekend dat van die konsekwensie van die 
gereformeerde teologie om die Skrifwaarheid te deurdink, 'n 
karikatuur gemaak kan word, wanneer slegs een of ander 
hoofmoment uitgelig en tot in alle konsekwensies deurgetrek 
word, sonder om rekening te hou met die res van die bood-
skap van die Skrif. Daar was en is gereformeerdes wat die 
uitverkiesingsleer verabsoluteer het tot 'n verkiesingsidee, 
waardeur die werklike betekenis van die uitverkiesing ver-
lore raak en die skrikbeeld van 'n rasionalistiese en deter-
ministiese vervorming van die Bybelse getuienis noodwendig 
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epdoem. Van Ruler bestry meermale die ultra-gereformeer-
des wat meen dat hulle alleen die waarheid in pag het, terwyl 
hulle in werklikheid op 'n byna ketterse manier slegs enkele 
momente van die gereformeerde leer raaksien. Wanneer 
die spanning van die egte katolisiteit uit die gereformeerde 
denke verdwyn, dreig dit altyd weer om af te sak in 'n harde 
wettisisme. Dit is 'n bekende feit dat wettisisme en fariseïsme 
meermale in die geskiedenis van die gereformeerde protes-
tantisme voorgekom het. Wie die wet uit sy verbande haal, 
stel homself bloot aan al die gevare wat die gebruik van die 
wet deur sondaars omring. En wanneer die gereformeerde 
waarheid uit sy diepte gehaal word en deur 'n legalistiese 
gees verstik word, geld die spreuk letterlik: corruptio optimi 
pessima. 

Daarom is dit so 'n groot verantwoordelikheid om met 
die gereformeerde teologie besig te mag wees. Dit kan nie 
anders gebeur nie, as in die biddende omgang met die 
Heilige Skrif en in die verwagnng dat die Heilige Gees ons 
sal bewaar van al die dwaalweë wat telkens die weg van die 
waarheid kruis. 
3.3. Modernisme. 
Wanneer ons hier van „modernisme" praat, bedoel ons 
daarmee dié stroming in die teologie wat hom dit ten doel 
stel om teologie te bedryf op basis van die sogenaamde 
moderne werklikheidsopvatting, ten einde die teologie daar-
mee in ooreenstemming te bring. Hierdie tipe teologie word 
soms ook aangedui met die benaminge liberale teologie of 
vrysinnige teologie. 

Teen die benaming „modernisme" vir hierdie tipe 
teologie kan bepaalde besware ingebring word. Om mee te 
begin, is die woord modern self eintlik niksseggend, omdat 
elke nuwe tyd weer modern is in vergelyking met die tyd 
wat direk daaraan voorafgaan. 'n Mens sou dus die teologie 
van elke nuwe periode eintlik „modern" kon noem, sonder 
dat daarmee reeds enige aanduiding gegee is van die struk-
tuur en opset daarvan. Daar is selfs 'n sin waarin alle 
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teologie modern moet wees, omdat dit rekening behoort te 
hou met die vrae, probleme en situasies van die eie tyd. 
Wanneer ons egter die benaming „modernisme" gebruik, 
bedoel ons nie hierdie algemene aanduiding van die eie-
tydsheid van die teologie nie, maar 'n spesifieke tipering 
van die struktuur en opset van 'n bepaalde soort teologie. 
Bowendien is dit bekend dat die soort teologie wat ons onder 
die benaming modernisme in gedagte het, allermins iets 
van vandag is wat sonder wortels in die verlede is. Dikwels 
blyk dit in 'n groot mate 'n herhaling en herbeklemtoning 
te bevat van gedagtes en standpunte wat al eeue lank in 
die teologie bekend is. Daarom is die vraag seker of dit 
heeltemal juis is om hierdie tipe teologie as „modernisme" 
aan te dui. 

Wanneer ons tog dié benaming behou, dan gebeur dit 
omdat ons van mening is dat dié benaming die wydste 
bekendheid besit as aanduiding van hierdie tipe teologie. 
Vir ons is dit baie belangrik dat die liberale of vrysinnige 
teologie wat in die vorige eeu soveel opgang in Nederland 
gemaak het en ook in ons land heelwat reperkussies gehad 
het, daar bekend gestaan het as modernisme. Al is dieselfde 
soort teologie in ander lande met ander benaminge aangedui, 
is dit vir ons nog steeds die moeite werd om, vanweë ons 
aansluiting by die Nederlandse teologie, ons aan 'n benaming 
te hou wat in Nederlands 'n bepaalde betekenis-inhoud besit. 
Daarby kom nog die oorweging dat ook die Rooms-Katolieke 
Kerk sy stryd teen die vrysinnigheid geken het, wat daar 
eweneens onder die benaming „modernisme" bekend staan. 
Dieselfde geld ook van die Anglikaanse Kerk. 'n Mens kan 
dus daarop reken dat die tipering „modernisme" taamlik 
algemeen opgeneem word as aanduiding van 'n bepaalde 
soort teologie en nie net van elke eie-tydse teologie nie. 

Die sterkste argument waarom ons egter aan die 
benaming „modernisme" vashou, is geleë in die feit dat 
hierdie rigting in die teologie, soos ons reeds aangedui het, 
doelbewus aansluiting soek by die moderne werklikheids-
opvatting en op dié basis teologie wil beoefen. Met „moderne 
werklikheidsopvatting" word daarby iets spesifieks bedoel, 
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naamlik dié stel oortuigings waarby die mens van die 
sogenaamde „nuwere tyd" lewe, dit is: die tyd sedert die 
Aufklarung. In ons Westerse geskiedenis is die Aufklarung 
die punt waar die groot oorgang plaasgevind het vanaf die 
pre-moderne na die moderne tyd. 'n Mens kan hierdie oor-
gang op verskillende maniere tipeer. Die gebruiklikste is 
egter om te sê dat dit die oorgang was uit die tydperk van 
die mens se onmondigheid na sy mondigheid, uit die tydperk 
van die heteronomie na die tydperk van die outonomie, uit 
die tydperk van die afhanklikheid van die mens na die tyd-
perk van sy selfstandigheid en onafhanklikheid. Met die 
Aufklarung kom daar 'n breuk in die basies-religieuse 
instelling van die vroeëre Europese mens en begin vir hom 
die tydperk van die steeds groter wordende sekularisasie 
en nie-religieusiteit. Waar die mens vroeër aan die magte 
van die natuur uitgelewer was, begin hy sedert die Auf-
klarung met 'n sodanige beheersing van die natuur, dat sy 
wêreld vir hom '11 maakbare wêreld geword het en sy lewe 
steeds meer deur homself bepaal en gereël kan word. 
Modernisme as teologiese tipe is dan dié teologie wat hom-
self op die basis stel van die geestelike emansipasie van die 
mens soos dit sedert die Aufklarung 'n werklikheid geword 
het. Daar kan met baie argumente uit die gekiedenis aan-
getoon word dat elke vorm van modernisme in die teologie 
direk met hierdie moderne werklikheidsopvatting wat in die 
Aufklarung ontstaan het, saamhang. Daarom is dit sinvol 
om die benaming modernisme te behou. 

Die één groot motief agter die modernisme is die 
besorgdheid daaroor dat daar 'n steeds dieper kloof ont-
wikkel tussen Christendom en kultuur. Volgens die oordeel 
van die modernis is hierdie kloof die gevolg daarvan dat die 
tradisionele Christelike geloof van 'n werklikheidsopvatting 
uitgaan wat vir die moderne mens onaanvaarbaar is, omdat 
dit wetenskaplik agterhaal is. Omdat ons kultuur nou een-
maal steeds meer gestalte gee aan oortuigings wat die 
moderne mens op grond van sy wetenskaplike vorming besit, 
staan die kerk voor die keuse om óf die band met die kultuur 
deur te sny en so in 'n geestelike isolement tereg te kom, 6f 
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die wetenskaplike wêreldbeeld van die moderne mens te 
aanvaar en die vraag te stel wat die Christendom vir die 
moderne mens nog kan beteken. Vir die modernis is hierdie 
keuse eintlik geen keuse nie. Hy is daarvan oortuig dat die 
kerk alleen maar die verloorder sal wees as hy in sy verkon-
diging vashou aan dinge wat vir die moderne mens onaan-
vaarbaar is. Daarom glo hy dat die kerk hom eenvoudig 
moet stel op die standpunt van die resultate van die weten-
skap en dat hy die Christelike belydenis vanuit dié standpunt 
opnuut moet deurdink. Dan sal dit moontlik wees om die 
werklik blywende en waardevolle elemente uit die Christen-
dom na vore te haal. Daaraan sal die moderne mens ook nog 
'n boodskap hê. Op dié manier sal daar nie 'n definitiewe 
skeiding kom tussen Christendom en kultuur nie en sal die 
moderne mens ook vir die Christelike geloof behou kan word. 

Met die motief van die modernisme — die begeerte om 
die band tussen Christendom en kultuur te probeer hand-
haaf — kan daar as sodanig geen fout gevind word nie. Dit 
behoort die strewe van alle teologie te wees. Dit is dan ook 
nie verkeerd dat die modernisme deeglik kennis wil neem 
van die moderne kultuur, van die ontwikkeling van die 
wetenskap en van die hele werklikheidsopvatting wat in ons 
Westerse wêreld ontwikkel en gegroei het nie. Die teologie 
sou onsaaklik word, as dit nie van hierdie dinge kennis neem 
en daarmee rekening hou nie. Die groot vraag is egter hoe 
die teologie moet probeer om die band tussen Christendom 
en kultuur te bewaar en hoe hy gevolglik kennis moet neem 
van die moderne wetenskap en die moderne werklikheids-
opvatting in die algemeen. Die tragiek van die modernisme 
is dat hy sy eie goeie doelstelling en motief verydel, deurdat 
hy op sodanige wyse die moderne wetenskap en die moderne 
werklikheidsopvatting aanvaar en onkrities tot die ware kyk 
op die werklikheid verhef, dat hy altyd die Christendom 
teenoor die wetenskap en die kultuur in die ongelyk stel. 
Waar dit gebeur, is daar nie meer sprake van die hand-
hawing van 'n band tussen Christendom en kultuur nie, 
maar van 'n gelykskakeling van die Christelike boodskap 
aan bepaalde tendense in die kultuur. Die vraag is dan egter 
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watter invloed die Christendom dan nog op die kultuur 
kan hê. 

So is dit kenmerkend vir die modernisme dat hy nie 
voldoende onderskei tussen die vasstaande resultate van die 
wetenskap én die wêreldbeskoulike interpretasie wat aan dié 
resultate gegee word nie. Die Christendom het geen enkele 
belang daarby om ook maar één vasstaande resultaat van 
die wetenskap te ontken nie, maar die Christendom moet 
natuurlik op sy hoede wees vir allerlei gevolgtrekkings wat 
uit die resultate van die wetenskap gemaak word en dan as 
wetenskaplik aangebied word, sonder dat hulle dit nood-
wendig hoef te wees. Sulke gevolgtrekkings word deurgaans 
beïnvloed deur die wysgerige, wêreldbeskoulike en — ten 
diepste — deur die geloofstandpunt van diegene wat hulle 
maak. Dikwels is dit nie die resultate van die wetenskap nie, 
maar die positivisme van die moderne mens wat hom 
tot die gevolgtrekking bring dat die Christelike geloof in sy 
tradisionele vorm vir hom onaanvaarbaar geword het. Deur-
dat die modernisme nie vir hierdie toedrag van sake vol-
doende oog het nie, gebeur dit telkens weer dat modernis-
tiese teoloë hulle op 'n basis stel wat hulle dan wel „die 
wetenskap" noem, maar wat in werklikhid een of ander wys-
gerige interpretasie van die werklikheid is. 'n Mens sou 'n 
geskiedenis van die modernisme kon skryf as die geskiedenis 
van die invloed van die moderne wysgerige strominge op 
die teologiese denke. Dit is geen wonder dat Thielicke selfs 
voorgestel het om hierdie tipe teologie nie modernisme te 
noem nie, maar Cartesiaanse teologie. Deur dit so te verbind 
aan die naam van Descartes, die vader van die moderne 
wysbegeerte, sou uitdrukking gegee kon word aan die feit 
dat die modernistiese teologie sedert die tyd van Descartes 
beheers word deur die grondmotiewe van dié wysbegeerte. 

Dit behoort tot die grondoortuigings van die moder-
nisme dat 'n mens slegs iets kan verstaan en vir jouself as 
geloofwaardig kan toeëien, as dit ingepas kan word binne 
die raamwerk van jou eie voorstellingsmoontlikhede. 
Daarom probeer elke vorm van modernistiese teologie om 
eers 'n beeld van die moderne mens te ontwerp, ten einde 
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te kan vasstel aan watter voorwaardes die Christelike bood-
skap moet voldoen as dit deur die moderne mens verstaan 
en aanvaar moet kan word. Dit gee aan die modernisme 'n 
antroposentriese inslag, omdat die mens met sy voorstellings. 
wêreld, sy behoeftes en ervarings hier tot die kriterium 
word waaraan die verkondiging moet beantwoord. Dit spreek 
vanself dat hierdie weg ook altyd daarop moet uitloop dat 
die Christelike boodskap self verkort moet word en selfs 
van sentrale dele van sy inhoud gestroop moet word om 
aan hierdie vereistes te kan voldoen. 

Die beeld wat van die moderne mens ontwerp word 
wissel uiteraard van teoloog tot teoloog en van periode tot 
periode. Die grondtrekke bly egter min of meer dieselfde. 
Tot hierdie grondtrekke moet gereken word die onvermoë 
van die moderne mens om te kan glo aan enige voorstelling 
van God wat daarvan uitgaan dat God 'n Hoogste Wese is 
wat oor die wêreld regeer deur op 'n bonatuurlike wyse 
daarop in te gryp. Vir die moderne mens is die wêreld 'n 
geslote geheel waarin alle waarneembare verskynsels in 'n 
onderlinge samehang begrepe en aan 'n onveranderlike 
wêreldorde ondenvorpe is, sodat daar van 'n dergelike 
ingrype deur 'n bonatuurlike mag geen sprake kan wees nie. 
Die moderne mens kan dan ook geen waarde heg aan die 
Bybelse verhale oor wondere, bonatuurlike verskyninge van 
engele, buitengewone openbaringe en dergelike dinge meer 
nie. Die hele heilsgeskiedenis in Christelike sin, met inbegrip 
van alles wat oor die geboorte, die optrede en veral die 
opstanding en hemelvaart van Christus meegedeel word, 
val vir die moderne mens dus binne die kategorie van die 
onaanvaarbare. Dit beteken vanselfsprekend dat ook die 
Bybel vir die moderne mens geen gesag meer kan besit nie. 
Trouens, almal is dit daaroor eens dat dit vir die moderne 
mens 'n uitgemaakte saak is, dat hy niks kan aanvaar op die 
gesag van 'n ander nie — veral ook nie op gesag van die 
tradisie nie. Wat nie deur homself waargeneem of met sy 
rede getoets en op een of ander wyse geverifieer kan word 
nie, behoort vir hom tot die terrein van die mite. In sy eie 
denke het die moderne mens 'n groot vertroue, soos trouens 
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ook in die vooruitgang van die menslike geslag. Vir die 
somberheid van die Bybelse mensbeeld is daar by hom geen 
simpatie nie. Versoening en verlossing in Bybelse sin is vir 
hom meestal betekenislose begrippe, terwyl hy skouer-
ophalend kan reageer op die gedagte van 'n lewe na hierdie 
lewe. 

Dit spreek vanself dat 'n teologie wat ontwerp moet 
word om binne hierdie grense van die verstaansmoontlik-
hede van die moderne mens in te pas, 'n radikale reduksie 
van die Bybelse boodskap moet inhou. Dit is dan ook presies 
wat ons in die modernisme herhaaldelik sien gebeur. Deur 
'n radikale Skrifkritiek word die dinge wat nie in die denk-
patroon van die moderne mens kan inpas nie, op een of 
ander wyse weg-verklaar en omgedui totdat die boodskap 
wat uiteindelik oorbly, as geloofwaardig en aanvaarbaar 
beskou word. Dit alles gebeur natuurlik in die vaste oor-
tuiging dat daarmee geen onreg aan die Christendom 
gedoen word nie, maar dat die Christelike boodskap só eers 
in sy ware betekenis blootgelê word. 

Die weg van die modernisme loop altyd weer op teleur-
stelling uit. Die geskiedenis het bewys dat 'n radikale 
modernisme kerk-ontbindend werk en in elk geval nie sy 
doel kan bereik, naamlik om die moderne mens vir die 
Christelike geloof te wen nie. Die les wat daaruit geleer kan 
word, is dat die teologie sy kriterium van wat gesê mag 
word nie aan die moderne mens mag ontleen nie, maar 
alleen aan die Heilige Skrif as die Woord van God. Die 
geloof is nie die vrug van 'n verstandelike insig in bepaalde 
waarhede nie. Dit is 'n gawe van die Heilige Gees. Daarom 
is daar ook 'n grens aan die moontlikheid van die teologie 
om die evangelie vir die mens verstaanbaar te probeer maak. 
Verkondiging van die evangelie in die taal van die moderne 
mens mag dan ook nooit beteken dat die evangelie aangepas 
word by die opvattings van die moderne mens nie, maar dit 
moet beteken dat die evangelie só gerig word op die pro-
bleme en vrae van die moderne mens, op sy sondes en vlug 
voor God, dat dit 'n appêl op hom kan wees en 'n oproep 
om hom aan die evangelie te onderwerp. Die moderne mens 
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sal hom van baie van sy „kenmerke" moet bekeer. Slegs 
langs dié weg kan daar gewerk word aan 'n herstel van die 
eenheid tussen Christendom en kultuur. 
3.4. Sektarisme. 
Dit is baie moeilik om 'n tipering te gee van wat onder 
sektariese teologie verstaan moet word. Dit is nie alleen die 
geval, omdat dit op sigself al moeilik genoeg is om te bepaal 
wat 'n sekte presies is nie, maar ook omdat die sektes meestal 
geen duidelik-geartikuleerde teologie het nie. Dit gaan in 
die sektes meestal om groepvorming wat saamhang met een 
of ander vorm van religieuse belewing en die handhawing 
van een of ander punt van oortuiging wat vir die groep van 
deurslaggewende betekenis is. Die teologiese deurdenking 
van hulle eie posisie en hulle punte van verskil met die 
offisiële kerke is in die reël egter uiters elementêr. Teologie 
is nou eenmaal nie die sterkste punt van die sekte nie. 

Hierdie gebrek aan 'n gesonde teologie is intussen reeds 
die eerste kenmerk van die sektariese ,,teologie". Die sekte-
wese word immers gekenmerk deur 'n hartgrondige afkeer 
van die teologie. Dit hang saam met die ingeboude spiritua-
lisme wat aan haas alle sektes eie is. Die sekte is nie in 
staat om 'n verbinaing te lê tussen sy geloof en die kultuur 
nie. Sy godsdiens is in die reël iets wat vir hom buite die 
gewone lewe staan. Dit word gekenmerk deur buitengewone 
ervarings en belewenisse, dikwels ook deur wonders en 
apokaliptiese verwagtinge. Dit is iets wat 'n mens uit die 
wêreld weghaal en jou in 'n ander wêreld bring. Dit is 
daarom ook nie bereken op die deurdringing van die kultuur 
en die ganse menslike lewe nie. 'n Bepaalde vorm van 
wêreldmyding is aan alle sektes eie. 

Waar teologie na sy wese 'n deurdenking is van die 
Skrifopenbaring, 'n vorm van rasionele besig-wees met die 
Heilige Skrif, is dit per definisie 'n poging om 'n verband te 
lê tussen die evangelie en die kultuur van die teoloog. In die 
teologie soek die teoloog na 'n antwoord op die vraag hoe 
die Woord van God verstaan moet word en verkondig moet 
word. Hy doen dit egter as mens van sy tyd, as mens uit 'n 
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bepaalde kulturele milieu. Hy doen dit met die doel om die 
betekenis wat die evangelie vir die ganse lewe van die mens 
het, bloot te lê. Juis dit is nou egter vir die sektariese mens 
onaanvaarbaar. Vanweë sy spiritualisme sien hy op 'n derge-
like besig-vvees met die Heilige Skrif neer, omdat dit vir 
hom alleen maar boek-geleerdheid kan kweek en nie ware 
vroomheid nie. Netsoos die dogmas van die kerk vir die 
sektariër meestal 'n geweldige aanstoot is, omdat die 
rasionele element daarin vir hom in botsing kom met sy 
hele opvatting van wat egte Christenskap behoort te wees, 
is ook die teologiese bedryf vir hom 'n nuttelose saak wat 
ongeestelike mense kweek en die koudheid en doodsheid 
van die kerk eerder verstewig as deurbréék. Dit is dan ook 
opvallend dat teologiese studie meestal die einde van die 
sektegees beteken. Oral waar sekte-leiers hulle met die 
teologie begin besig hou, is die skrif aan die muur vir die 
voortbestaan van die sekte as sekte. 'n Proses word op gang 
gebring wat uiteindelik daarop moet uitloop dat die sekte 
sy sektariese kenmerke begin verloor en tot „kerk" omvorm 
word. 

Vir sover dit in die lig van bostaande tog moontlik is om 
van 'n sektariese teologie te praat, sal ons moet sê dat ons 
daarin, weliswaar op 'n ander manier as in die Rooms-
Katolieke skolastiek, met 'n vorm van 'n theologia gloriae, 
'n teologie van die heerlikheid, te make het. Daarmee bedoel 
ons dat die sekte altyd vooruitgryp op die toekoms. Hy kan 
die spanning nie uithou van die verborgenheid waaronder 
die ryk van Christus in hierdie bedéling in die wêreld aan-
wesig is nie. Hy kan die tyd nie afwag dat Christus geopen-
baar sal word nie. Vandaar nie alleen die groot belangstel-
ling van haas alle sektes in die eskatologie nie, maar ook die 
wêreldmyding en die perfeksionisme van die sekte-mens. 
Die sekte wil die eskatologie realiseer. Dit kom nie slegs 
uit in die poging om reeds hier en nou 'n heilige gemeente, 
sonder vlek of rimpel, daar te stel nie, maar ook in die sug 
na ervarings en belewenisse wat die mens bokant homself 
uitlig in 'n ander werklikheid in. In die geskiedenis het 
bepaalde sektes ook uitgesproke revolusionêre tendense 
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vertoon. Dit is die aktivistiese keersy van die tendens tot 
wêreldmyding. In albei hierdie tendense lê die begeerte om 
dadelik reeds die voile konsekwensies van die heil te ervaar. 
Aan alle sektes is 'n element van rigorisme eie. Vir die 
gelykenis van die self-groeiende saad en die suurdeeg 
wat langsaam die hele deeg deursuur, het 'n sektemens 
weinig begrip. Dit is vir hom alles of niks. Daarom moet 
die kerk suiwer wees, slegs 'n vergadering van weder-
geborenes wat in voile bewustheid daarvan kan getuig. 
Daarom het hulle so weinig waardering vir enige verbinding 
tussen kerk en volk, kerk en kultuur. Die verbond met sy 
insluiting van die geslagte, waaronder ook kinders val wat 
nog nie van hulle eie redding kan vertel nie, is vir hulle 
lotaal onverteerbaar. Vandaar dat haas alle sektes die kinder-
doop verwerp en slegs ruimte het vir die bewuste, persoon-
like getuienis aangaande eie heilservaringe en eie geloofs-
keuse. 

Die neiging tot 'n theologia gloriae kom egter ook op 
'n ander punt duidelik uit, naamlik in die verhouding van 
die sektemens tot die Heilige Skrif. Die sektemens probeer 
altyd die indruk wek dat hy in alle opsigte homself aan die 
Skrif wil onderwerp en niks anders begeer, as om te doen 
wat die Skrif van ons vra nie. Vir sy eie besef is dit ook 
werklik met hom die geval. Hy is dan ook daarvan oortuig 
dat dit die groot dwaling van die kerk is, dat dié nie meer 
na die Skrif wil luister nie. Veral is hy daarvan oortuig 
dat die kerk die letterlike sin van die Skrif nie wil laat geld 
nie. Vir hom bestaan sy gehoorsaamheid aan die Skrif 
dikwels daarin dat hy op 'n fundamentalistiese wyse met die 
Skrif omgaan en met sy vinger op die tekste aan die kerk 
kan toon hoe ver hy van die letterlike Skrifsin afgedwaal 
het. 

Wanneer 'n mens egter met die sektemens in 'n gesprek 
tree, kom jy al spoedig agter dat sy verhouding tot die Skrif 
allermins so onproblematies en direk is as wat hy by homself 
oortuig is en na buite wil voorgee. Dit is naamlik spoedig 
duidelik dat hy 'n sleutel het waarmee hy die Skrif oopsluit, 
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'n hermeneutiese beginsel wat hy deurgaans hanteer. Hier-
die sleutel hang meestal saam met een of ander innerlike 
openbaring wat die sektemens te beurt geval het. In baie 
sektes speel die innerlike lig 'n groot rol. Daarin verraai hul 
dat hulle dikwels teruggaan op die Middeleeuse individualis-
tiese mistiek, wat een van die wortels van die hedendaagse 
sektes is. Visioene is geen uitsonderlike verskynsel in sek-
tariese kringe nie. Die sekte soek na 'n direkte weg tot die 
kennis van God, die weg van die onmiddellike aanraking 
en ervaring van God, sy dit in die vorm van ekstatiese 
belewinge van die vervulling met die Heilige Gees of op 'n 
ander wyse. Dit is hierdie drang tot onmiddellikheid, hierdie 
drang tot 'n theologia gloriae, wat die betekenis van die 
Heilige Skrif uiteindelik in alle sektes weer reduseer tot iets 
bykomstigs. Die innerlike lig vorm die sleutel tot die uitleg 
van die Skrif, maar dit kan by geleentheid ook die Skrif 
heeltemal verdring. Daar is sektes wat die Skrif degradeer 
tot 'n dooie letter, waarteenoor hulle die lewendmakende 
Gees wil stel. Daar is ander wat 'n geskrif van hulle stigter as 
'n „tweede Bybel" naas die Bybel hanteer en die Bybel in die 
lig daarvan uitlê. Ook waar dit egter nie op hierdie manier 
gebeur nie, hanteer die sektemens altyd 'n bepaalde waar-
heid of groepie van waarhede as 'n hermeneutiese beginsel 
waarvan hy nie maklik sal afwyk nie. 

Moet ons tot die wortel van die sektariese teologie 
deurstoot, dan moet ons sê dat dit die onvermoë is om werk-
lik vanuit Christus te dink. Dit is daarom dat die sektemens 
geen orgaan het om 'n theologia crucis te waardeer nie. Dit 
is ook daarom dat hy nie die Heilige Skrif hermeneuties 
van uit Christus benader nie, maar altyd vanuit 'n ander 
hermeneutiese beginsel. In sy Skrifgebruik resulteer dit 
dikwels in 'n onhoudbare biblisisme wat die Bybel hanteer 
sonder om rekening te hou met die historiese karakter daar-
van, die verskillende literêre genres daarin of selfs die 
konkrete verband waarin die Skrifuitsprake staan. Die Bybel 
word op dié manier tot 'n wetboek wat wetties hanteer word, 
sonder dat die skopus daarvan in ag geneem word. Die groot 
argument van die sektariër is dan dat die kerk nie gebly 
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het by wat Jetterlik' ' in die Bybel geskrywe staan nie. Wat 
hy egter nie merk nie, is dat hyself die Bybel op 'n ongeoor-
loofde manier gebruik en daarom misbruik. Hy haal immers 
uit die Bybel net 'n aantal deelwaarhede en kombineer hulle 
op 'n eiesinnige manier, sodat Christus in sy volheid agter 
daardie deelwaarhede verdwyn. Die sektariese Skrifgebruik 
is dikwels die mees irriterende kenmerk van die sektes. 

Die onvermoë om vanuit Christus te dink, lei in die 
sektarisme altyd tot 'n wettiese gees. Nie alleen word die 
Skrif wetties gebruik en uitgelê nie, maar ook die hele 
geestelike lewe word wetties verstaan. Die mens met sy 
bekering, heiligmaking, gehoorsaamheid dring homself op 
die voorgrond en kom in die middelpunt van die belang-
stelling te staan. Wie nie vanuit Christus dink nie, kan nooit 
die verhouding tussen wet en evangelie op die regte manier 
verstaan nie en maak gevolglik van die evangelie 'n nuwe 
wet. Die regverdiging deur die geloof alleen word dan mis-
kien nog teoreties gehandhaaf, maar dit word oorskadu deur 
dié besondere vorm van heiliging en gehoorsaamheid wat die 
bepaalde sekte uitgekies het as die merkteken van die ware 
kindskap. Die gevaar van selfregverdiging is by elke sekte 
altyd lewensgroot. 

Ten slotte merk ons net op dat allerlei kenmerke van 
wat ons hier ..sektariese teologie" genoem het, ook in die 
wetenskaplike teologie kan deurdring. Daar is selfs tye — 
soos met name ons eie — waarin die sektariese en „doperse" 
elemente in die teologie onmiskenbaar duidelik na vore kom. 
Soos wat ons in ons beoefening van die teologie krities moet 
waak teen allerlei ontsporinge, sal ons ook moet waak teen 
'n opname van sektariese elemente in ons teologiese denke. 

As die beskouing van die verskillende tipes van teologie 
ons van één ding kan oortuig, dan seker daarvan, dat dit 
nie eenvoudig is om in die teologie altyd die regte opset en 
struktuur te bewaar nie. Elke ontsporing bring hier gewel-
dige gevolge met hom saam. Daarom is dit so 'n verantwoor-
delike saak om met die teologie besig te wees. Daarom kan 
ons ook so dankbaar wees dat ons mag werk en dink in die 
tradisie van die gereformeerde teologie wat altyd probeer 
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het om 'n geopende oog te hê vir allerlei gevare en eensydig-
hede wat op die teologiese weg aan alle kante aanwesig is. 
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4. 

INDELING VAN DIE TEOLOGIESE 
VAKKE 

4.1. Eenheid en Verskeidenheid binne die Teologie. 
Die teologie is 'n ondeelbare geheel, omdat dit slegs één 
ondeelbare voorwerp van bestudering het: die openbaring 
van God wat Homself aan die mens bekend gemaak het en 
nog steeds voortgaan om Homself deur sy Woord en Gees te 
openbaar. Dit sou daarom goedskiks moontlik gewees het 
om die teologie as geheel as één vakgebied te beskou, soos 
dit ook eeue-lank die geval was. Dit was eers teen die einde 
van die sewentiende eeu dat verskillende onderafdelings van 
die teologiese stof tot selfstandige vakke begin ontwikkel 
het, sodat dit gebruiklik geword het om die teologie in ver-
skillende vakgebiede in te deel. 

Die moontlikheid om die teologie in verskillende 
vakgebiede te kan onderverdeel, hang saam met die bestaan 
van 'n verskeidenheid van aspekte binne die teologiese 
kennis self. So was dit ook in die tyd toe die teologie nog nie 
in afsonderlike vakgebiede onderverdeel was nie, tog duide-
lik dat 'n teoloog hom in 'n bepaalde geskrif nie met alle 
aspekte van die teologiese kennis ewe intensief besig gehou 
het nie. So ken die teologie-geskiedenis vanaf die vroegste tyd 
werke wat hoofsaaklik kommentare op Bybelboeke is, naas 
andere wat meer uitgesproke die leerstellige inhoud van die 
Christelike geloof behandel; werke wat tot helderheid oor 
die kerklike praktyk wil bring, naas andere wat meer spesi-
fiek aan die geskiedenis van die kerk gewy is. Ook vóór die 
indeling van die teologie in verskillende vakgebiede was 
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daar dus al bepaalde aspekte van die teologiese kennis wat 
van mekaar onderskei sou kon word. Omdat dié onderskei-
ding egter nog nie bewus gemaak is nie, vind ons in die 
ouere teologiese werke 'n spontane kombinasie van die 
verskillende elemente met mekaar en 'n oorvloei van die een 
in die ander. 

Die feit dat dit uiteindelik tot 'n indeling van die 
verskillende elemente in afsonderlike teologiese vakgebiede 
gekom het, hang aan die een kant saam met die uitgebreid-
heid van die stof wat binne die teologie om behandeling vra, 
en aan die ander kant met die groeiende bewuswording van 
die noodsaaklikheid van die aanwending van die juiste 
metode by die wetenskaplike behandeling van 'n bepaalde 
aspek van die teologiese kennis. Dit is dan ook nie toevallig 
dat die onderskeiding in verskillende teologiese vakgebiede 
dateer uit die tyd van die opkoms van die historiese denke 
en die aanwending van die histories-kritiese metode nie. 
Ook binne die teologie het dit duidelik geword dat die 
eksegeet 'n ander metode by sy arbeid aanwend as die dog-
matikus en die dogmatikus weer 'n ander metode as die 
historikus of die teoloog wat hom met die kerklike praktyk 
besig hou. Daarbenewens is dit ook 'n feit dat elkeen van 
hierdie aspekte van die teologiese studie gebruik maak van 
die hulp van ander nie-teologiese vakke wat as hulle naaste 
gespreksgenote funksioneer. Die eksegeet maak veel gebruik 
van die filologie, die dogmatikus van die wysbegeerte, die 
historikus van die profane geskiedskrywing en sy aanver-
wante vakke, terwyl die teoloog van die kerklike praktyk 
altyd veel geleer het by die retoriek, die pedagogiek en 
dergelike vakke meer. Al hierdie faktore saam het daartoe 
meegewerk dat daar binne die teologie 'n aantal selfstandige 
vakgebiede ontwikkel het wat van mekaar onderskei is in 
objek en metode. 

Hierdie spontane en natuurlike ontwikkeling het die 
saak van die teologie in meer as een opsig ten goede gekom. 
'n Groter spesialisasie het moontlik geword en dit het op 
sy beurt weer gepaard gegaan met 'n verdieping van die 
vakkennis op elke afsonderlike terrein. Daar is egter ook 
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'n gevaar aan hierdie ontwikkeling verbonde, naamlik dat 
die verskillende vakke sover uit mekaar kan groei, dat die 
eenheid van die teologie as geheel daardeur in gedrang sou 
kom. Hierdie gevaar kan alleen afgeweer word wanneer die 
besef in die teologie lewendig bly dat alle teologiese vakke 
in die grond van die saak maar één voorwerp van bestude-
ring het: die openbaring van God in Christus Jesus. Die 
verskillende teologiese vakke verteenwoordig in werklikheid 
slegs verskillende gesigshoeke vanwaar uit dieselfde teolo-
giese stof benader word. Dit blyk baie duidelik daaruit, dat 
elke teologiese vakgebied alle ander teologiese vakgebiede 
latent in homself opgesluit hou en dat die grense tussen die 
verskillende vakgebiede dikwels besonder onduidelik is. 
Dieselfde stof kom eintlik in alle teologiese vakgebiede aan 
die orde, telkens slegs onder 'n ander gesigspunt en met 'n 
ander beklemtoning. Dit is juis die waarborg daarvoor dat 
'11 bepaalde vakgebied nog werklik 'n teologiese vakgebied 
genoem kan word, dat dit op sodanige wyse met die sentraal-
teologiese stof besig is, dat dit niks anders is nie as nog 'n 
gestalte van dieselfde teologie wat ons ook in die ander 
teologiese vakke teëkom. Op grond hiervan is dit ook duide-
lik waarom geen enkele teologiese vakgebied sonder die 
ander vakgebiede kan klaarkom nie. Alle vakgebiede is 
binne die teologie wel vry, maar tog nie so vry, dat hulle 
mekaar tersyde kan laat of kan ignoreer nie. Dit is geen 
wonder dat die beeld van 'n organisme in die sin van 1 Kor. 
12 homself telkens weer opgedring het by die beskrywing 
van die onderlinge eenheid en verskeidenheid van die teolo-
giese vakgebiede nie. 

Indien dit waar is, dan spreek dit ook vanself dat daar 
by die indeling van die teologie in verskillende vakgebiede 
nie sprake kan wees van 'n bepaalde rangorde waarin één 
vakgebied belangriker as die ander beskou kan word nie. 
Daar bestaan 'n neiging by die beoefenaars van elkeen van 
die vakgebiede om telkens hulle eie vakgebied as die belang-
rikste van al die vakgebiede in die geheel van die teologie 
op te werp. Dit is begryplik, omdat elke vakgebied deurstoot 
tot die hart van die teologie en 'n uitsig bied op die teologie 
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as geheel, sodat die indruk kan ontstaan dat die vakgebied 
waarmee 'n mens besig is, die sleutel tot die verstaan van 
die geheel bied. Wie egter 'n goeie insig in die geheel van 
die teologie het, sal besef dat die eenheid van die teologiese 
vakgebiede nie vanuit die voorrang van één vakgebied 
verklaar kan word nie, maar gebaseer is op die feit dat alle 
vakgebiede saam, elkeen op sy eie wyse en in sy eie reg, 
'n perspektief bied op die één voorwerp wat hulle almal 
onderling verbind, nl. die openbaring van God in Sy Woord. 

4.2. Die verskillende Vakgebiede. 
Daar is in die loop van die tyd verskillende indelings vir 
die teologiese vakke voorgestel. Die verskille tussen die 
voorstelle laat ons meestal iets sien van die voorsteller se 
opvatting van wat teologie is. Wanneer ons nou egter enkele 
eienaardige afwykende voorstelle buite rekening laat, is dit 
tog merkwaardig om te sien hoe 'n groot mate van ooreen-
stemming daar ten spyte van alle teologiese verskille op 
die punt van die indeling van die teologiese vakke bestaan. 

Reeds sedert die negentiende eeu heers daar eenstem-
migheid oor die feit dat daar 'n groep van vakke is wat 
hulle besig hou met die Heilige Skrif, daarnaas 'n tweede 
groep wat die kerkgeskiedenis bestudeer, nog 'n derde groep 
wat op die kerklike dogma konsentreer en 'n vierde groep 
wat die kerklike praktyk of kerklike dienswerk tot voorwerp 
van studie het. Sedert die afgelope dekades het dit gebruik-
lik geword om hieraan 'n vyfde groep toe te voeg wat hulle 
met die sending van die kerk besig hou, 'n groep wat vakke 
in hom verenig wat vroeër onder die ander groepe ingedeel 
was. Uiteraard is daar tussen teoloë allerlei kleinere ver-
skille in hulle behandeling van hierdie vakgroepe. Van tyd 
tot tyd word selfs pogings aangewend om die aantal vak-
groepe in te kort tot drie of uiters vier. Sulke pogings het 
egter nie die gewenste effek nie, omdat daar in die teologie 
nou eenmaal bepaalde aspekte inherent aanwesig is wat om 
behandeling via. 'n Redusering van die aantal vakgroepe 
loop meestal daarop uit dat meer as een aspek onder één 
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vakgroep ingedeel word, wat 'n gekunstelde uitwerking het. 
Daarom is dit noodsaaklik om nie die vakgroepe te probeer 
indeel volgens 'n vooropgesette idee nie, maar om in die 
teologie self die beginsel vir die indeling van die vakgroepe 
te vind. Die kenmerk van die regte indelingsbeginsel behoort 
te wees dat dit die historiese ontwikkeling van die teologie, 
waarin 'n aantal aspekte binne die teologie vanself op die 
voorgrond getree het, ten voile kan respekteer, terwyl dit 
ook kan laat sien wáárom daardie ontwikkeling logies en 
volgens die eis van die saak van die teologie was. 

'n Dergelike indelingsbeginsel wat reg kan laat geskied 
aan die historiese ontwikkeling van die genoemde vyf vak-
groepe en wat terselfdertyd die logiese samehang van hier-
die vyf groepe kan laat sien, vind ons in die openbaring van 
God. Ons het tevore gesê dat die één voorwerp van bestude-
ring wat al die teologiese vakke gemeenskaplik het en 
waarop elkeen slegs 'n perspektief open, die openbaring van 
God is wat Homself bekend gemaak het en nog steeds voort-
gaan om Homself deur sy Woord en Gees te openbaar. Die vyf 
genoemde vakgroepe vertoon nou inderdaad die moontlikheid 
om verstaan te word as min of meer noodsaaklike perspek-
tiewe op die feit van die openbaring van God aan die mense. 
So kan ons sê dat die eerste vakgroep wat hom besig hou met 
die Heilige Skrif, te make het met die gesaghebbende en onfeil-
bare verkondiging van die openbaring soos dit in die geskie-
denis van Israel en in die geskiedenis van Jesus Christus aan 
ons gegee is. Die tweede groep, wat hom met die kerk, en ver-
naamlik met die kerkgeskiedenis besig hou, het te make met 
die gemeenskap wat deur die verkondiging van die Heilige 
Skrif tot stand gekom het en 'n bepaalde geskiedenis deurlewe 
het in die voortdurende dialoog met die openbaring van God. 
Die derde groep van vakke, wat hom met die dogma van die 
kerk besig hou, het te make met die geloofsinhoud wat in 
die dialoog van die kerk met die openbaring van God in die 
loop van die eeue uitgekristalliseer het. Die vierde groep 
vakke, wat die kerklike handelinge of diakonia bestudeer, 
het te make met dié aktiwiteite van die kerk wat noodsaak-
lik is om die kennis van, die ontmoeting met en die lewe 
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uit die openbaring van God in die gemeente self lewend te 
hou. Die vyfde (en laaste) vakgroep, wat hom op die sending 
van die kerk rig, het te make met die verbreiding van die 
boodskap van Gods openbaring buite die gemeente en tot aan 
die uiterste eindes van die aarde. 

Ons kan dus sê dat die teologie as geheel hom besig hou 
met die openbaring van God aan die mense, waarby dié 
openbaring bestudeer word (a) in sy onfeilbare verkondiging 
in die Heilige Skrif, (b) in sy effek in die ontstaan en lewe 
van die kerk, (c) in sy weergawe as belydenis van die kerk 
in die dogma, (d) in die voortdurende diens daaraan in die 
diakonia van die gemeente en (e) in die verkondiging van 
die boodskap daarvan in die sending. 

Die gebruiklike benaminge van die vakgroepe wat 
hieraan beantwoord is: die bibliologiese, die ekklesiologiese, 
die dogmatologiese, die diakonologiese en die missiologiese 
vakgroepe. In ooreenstemming daarmee sou 'n mens verwag 
dat daar in die teologiese fakulteit vyf departemente moet 
wees wat die bogenoemde name dra. Vanweë praktiese redes 
word die bibliologiese groep egter in twee departemente 
verdeel, nl. vir die Ou- en Nuwe Testament. Op hierdie wyse 
bestaan daar dan ses departemente. Ons gaan nou daartoe 
oor om 'n beknopte oorsig te bied oor die vakke wat binne 
hierdie departemente gedoseer word. 

4.3. Die Bibliologiese Vakke. 
Die bibliologiese groep van vakke bestudeer die Bybel as 
sodanig. In 'n sekere sin kan 'n mens sê dat alle vakke binne 
die teologiese fakulteit die Bybel tot voorwerp van hulle 
studie het, maar hulle benader die Bybel tog vanuit ander 
gesigshoeke as die bibliologiese vakke wat hulle beperk tot 
die bestudering van die Bybel as boek. Dit spreek vanself 
dat hulle daarby die Bybel nie slegs as 'n boek met interes-
sante oorkondes uit die religieuse lewe en geskiedenis van 
Israel en die kerk kan benader nie. Dan sou hulle studie ook 
in die letterkundige fakulteit kon plaasgevind het. Die 
teologiese karakter van hulle studie bestaan daarin, dat die 
Bybel vir hulle die Woord van God is wat kragtens die 
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inspirasie deur die Heilige Gees nie alleen die onfeilbare 
verkondiging van Gods openbaring deur Sy Woord en dade 
is nie, maar ook die blywende instrument waardeur Gods 
openbaring sy geskiedenis onder die mense voortsit. Die 
Bybel is met ander woorde vir hulle die kanon of gesag-
hebbende maatstaf van alle geloofskennis. Daarom sal die 
teoloog ook op hierdie gebied, wat hom in die besonder in 
aanraking bring met die historiese en menslike gestalte 
waarin die Woord van God aan ons gegee is, sy arbeid moet 
verrig in diepe eerbied vir die geheimenis van die Heilige 
Skrif as die Woord van God. 

Die eenvoudigste indeling van die bibliologiese vakke is 
dié in vakke wat die vorrn en dié wat die inhoud van die 
Bybel bestudeer. 

Onder die vakke wat met die t o r n van die Bybel te 
make het, kan ons die volgende noem: 
4.3.1. Tekskritiek: 
Omdat ons nie meer die oorspronklike manuskripte van die 
Bybelboeke besit nie, terwyl dié wat ons wel besit, op 
allerlei kleiner punte van mekaar verskil en soms lesings 
bied wat op skryffoute of ander vorms van onsuiwerheid in 
die teks teruggevoer kan word, is tekskritiek noodsaaklik. 
Dié vak hou hom besig met die versameling en bestudering 
van alle bestaande handskrifte en probeer sover moontlik 
volgens die aanvaarbaarste reëls daarvoor die oudste en 
beste lesings by die betrokke plekke in die Bybelteks vasstel, 
ten einde sodoende tot die suiwerste teks van die Heilige 
Skrif te kom. In die vak tekskritiek leer die student veral 
ook om die tekskritiese apparaat wat onderaan die teks van 
die Hebreeuse en Griekse uitgawes van die Ou en Nuwe 
Testament gedruk word, reg te gebruik. 
4.3.2. Algemene Kanoniek (soms ook genoem: Kanon-

geskiedenis): 
Uitgaande van die oortuiging dat ons in die ses-en-sestig 
boeke van die Bybel die kanon besit wat deur goddelike 
beskikking aan die kerk gegee is, probeer die algemene 
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kanoniek om oor twee sake tot helderheid te kom: (i) oor 
die ideële vraag na die ware aard van die Bybelse kanonisi-
leit en (ii) oor die historiese vraag na die gang van sake 
by die totstandkoming van die kanon soos ons dit vandag 
besit. Die doel van die eerste vraag is veral om die gemeen-
skaplike kenmerke van alle kanonieke boeke te probeer 
ontdek en só tot 'n dieper insig in die ware aard van die 
kanonieke karakter van die Bybel te kom. Die doel van die 
tweede vraag is om tot helderheid te kom oor die menslike 
en historiese weg waarlangs dit onder Gods beskikking tot 
die aanvaarding en erkenning van die kanon deur die kerk 
gekom het. Vanselfsprekend sal daarby ook vrae aan die 
orde kom soos dié na die rangskikking en hoofindeling van 
die Bybelboeke. Ook sal daar kennis geneem word van die 
apokriewe boeke en hulle verhouding tot die kanon. 
4.3.3 Besondere Kanoniek (Inleiding in die Ou en Nuwe 

Testament): 
Waar die algemene kanoniek hom met die Skrif as geheel 
besig hou, rig die besondere kanoniek die aandag op die 
afsonderlike Bybelboeke en ook op groepe boeke wat om 
bepaalde redes saamgegroepeer is. Die doel van die onder-
soek is om lig te werp op die ontstaan van 'n bepaalde boek 
of groep boeke, waarby vrae aangaande die outeur of 
outeurs, tyd van ontstaan, omstandighede waaronder dit 
ontstaan het, die lesers vir wie dit oorspronklik bedoel was 
en die doel waarmee dit geskryf is, besondere aandag geniet. 
Die beantwcording van dergelike vrae kan van groot beteke-
nis wees vir die verstaan van die Bybelboeke. Daar word ver-
der ook probeer om 'n oorsig te bied van die samestelling of 
indeling van elke afsonderlike Bybelboek. Ook word daar 'n 
studie gemaak van die taal, styl en literêre genre van die 
boeke — iets wat eweneens van groot betekenis is vir die 
eksegese van 'n betrokke boek. Vir sover dit moontlik is, 
moet die besondere kanoniek ook nog lig probeer werp op 
die lotgevalle van die afsonderlike boeke tot op die moment 
dat hulle in die kanon opgeneem is. Dikwels sal die teoloog 
geen duidelike antwoorde op sommige van hierdie vrae kan 
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gee nie. Sy wetenskaplike gewete sal hom dan verplig om 
liewer sy onkunde te bely, as om met allerlei spitsvondige 
teorieë na vore te kom. Omdat die besondere kanoniek hom 
met allerlei vrae besig hou wat in teorie aan die verstaan 
van die inhoud van die verskillende boeke vooraf gaan, is 
dit begryplik dat dié vakgebied meestal Inleiding tot die Ou 
en Nuwe Testament genoem word. Die benaming Besondere 
Kanoniek wil egter iets laat deurskemer daarvan dat dit hier 
nie maar om 'n gewone inleiding tot 'n gewone boek gaan 
nie, maar om 'n besig-wees met die gesaghebbende kanon 
van die Christelike kerk. Die belangstelling van die teoloog 
is ook hier geen neutrale literêre en filologiese belangstel-
ling nie, maar deur-en-deur teologies van aard. 
4.3.4. Bybelse Argeologie (Oudheidkunde): 
Met hierdie minder gelukkige benaming word die studie 
aangedui wat hom rig op die kennis van die toestande en 
omstandighede wat bestaan het in die lande en onder die 
mense en volkere waarmee ons in die Bybelse boodskap te 
make kry. Daardie toestande en omstandighede blyk immers 
groot invloed te gehad het op die vorm waarin die Bybel 
tot ons gekom het. Dit vorm ook die deurlopende veronder-
stelling van die Bybelse taal en spreekwyse. Kennis daarvan 
is dus eintlik onontbeerlik vir 'n goeie verstaan van die 
Heilige Skrif. In hierdie vakgebied kom daarom allerlei 
onderwerpe ter sprake soos bv. die aardrykskunde van die 
Bybellande, die volksaard en die maatskaplike, kulturele 
en politieke lewe van die volkere wat ons in die Bybel teë 
kom. Alle gegewens oor die sg. „Umwelt" van die Bybel 
is vir ons van die grootste belang. Dit geld nie net van die 
Ou Testament nie, maar ook van die Nuwe Testament. Die 
teologiese karakter van hierdie studie word bewaar deur 
die feit dat die teoloog hom nie uit 'n algemene belangstel-
ling in die Oudheid met hierdie dinge besig hou nie, maar 
uit 'n drang om die Bybel beter te kan plaas in die historiese 
situasie waarin dit tot stand gekom het en sodoende ook die 
boodskap daarvan beter te kan verstaan. 

Kom ons nou tot die vakke wat te make het met die 
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inhoud van die Bybel, dan moet ons die volgende noem: 
4.3.5. Hermeneutiek: 
Die naam hermeneutiek is ontleen aan die Griekse woord 
hermeneuein wat beteken verduidelik of vertaal. As 
benaming vir hierdie vakgebied wil dit aandui dat dit hier 
gaan om die bestudering van die reels wat by die uitleg van 
die geskrewe woord van toepassing is. Die teologiese 
hermeneutiek sluit daarin noodwendig aan by die reëls vir 
die uitleg wat in die algemene hermeneutiek ontwikkel word. 
Dit hou egter ook rekening met die spesifieke aard van die 
Bybel as die Woord van God wat 'n eenheid in homself is en 
uitgelê behoort te word volgens die reel: Sacra Scriptura sui 
ipsius interpres (die Heilige Skrif is sy eie uitlegger). Daar-
om is die gelowige visie op die heilshistoriese gang van Gods 
openbaring soos dit in die Heilige Skrif ontvou word, by die 
uitleg van die Bybel van die grootste belang. Agter die 
Bybelse hermeneutiek staan die belydenis aangaande die 
goddelike aard en gesag van die Heilige Skrif. Die hermeneu-
tiek is een van die belangrikste vakke in die hele teologiese 
curriculum, omdat die teologiese studie in sy geheel 
uiteindelik gerig is op die regte verstaan en vertolking van 
die Skrif, sodat alle vakke verstaan kan word as 'n diens 
aan hierdie taak. 

Dit is daarom begryplik dat daar in die jongste tyd 
soveel aandag geskenk word aan die hermeneutiek. Aan som-
mige universiteite is selfs afsonderlike leerstoele vir die 
teologiese hermeneutiek ingestel. Soms dreig die hermeneu-
tiek om op 'n imperialistiese wyse die ander teologiese vakke 
in hom op te suig. Hierdie ontwikkeling hou verband met 'n 
nuwe inhoud wat aan die begrip hermeneutiek gegee is. 
Daarvolgens hou die hermeneutiek hom nie slegs besig met 
die reëls vir die juiste uitleg van die Bybelteks nie, maar 
met die vraag na die verstaan as sodanig. Hierdie nuwe 
opvatting van die hermeneutiek is die produk van 'n eeue-
lange ontwikkeling in die wysgerige en teologiese denke, 
maar het in ons tyd veral onder die invloed van die 
eksistensiefilosofie sterk na vore gekom. Dit hou in werklik-
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heid niks minder in nie, as dat 'n wysgerige leer aangaande 
die verstaansmoontlikhede van die mens ontwerp word, wat 
as die maatstaf dien by die beantwoording van die vraag 
hoe die Bybelteks vir die mens van ons tyd opnuut verstaan-
baar vertolk kan word. Hoewel die bedoeling van hierdie 
vraag volkome wettig is, het die sogenaamde „nuwe 
hermeneutiek" tot op datum nog nie daarin geslaag om enig-
sins bevredigende antwoorde te vind nie. Dit hang daarmee 
saam dat die nuwe hermeneutiek die teologie aan 'n bepaalde 
wysgerige denkpatroon uitlewer en boonop ook die boodskap 
van die Skrif drasties verkort om by die wysgerige ontleding 
van die moderne mens se verstaansmoontlikhede in te 
pas. Dat ons die „nuwe hermeneutiek" in sy konkrete 
gestalte onaanneemlik vind, hoef egter nie te beteken dat 
ons geen oog moet hê vir die gewettigde vraag wat daardeur 
aan die orde gestel is nie. Die vraag na 'n eie-tydse verkon-
diging van die evangelie verdien seker ons aandag. Ons kan 
dié vraag egter nie beantwoord deur ons toevlug te neem 
na een of ander „moderne" wysbegeerte en die Skrifbood-
skap aan te pas by wat volgens dié wysbegeerte verstaanbaar 
sal wees nie. 'n Veel omvattender en wyer teologiese pro-
gram, waarby ruim van die resultate van ander wetenskappe 
gebruik gemaak sal moet word, sal nodig wees as ons 
werklik die sogenaamde moderne mens moet leer ken en 
die boodskap van die Skrif onverkort moet kan vertolk in 
'n taal wat vir hom verstaanbaar is. So 'n program is egter 
nie iets vir één vak in die teologiese fakulteit nie. Verskil-
lende vakgebiede is in elk geval betrokke by die poging om 
'n verband te lê tussen die boodskap van die Skrif en die 
mens van die hede. Dit wil vir ons voorkom of 'n mens 
hierdie program liewer nie hermeneutiek moet noem nie. 
Dié benaming behoort bewaar te bly vir die bibliologiese 
vak wat hom besig hou met die reels vir die goeie eksegese. 
4.3.6. Eksegese: 
Waar die hermeneutiek die teorie vir die juiste Skrifuitleg 
vasstel, het ons in die eksegese of uitlegkunde te make met 
die praktyk van die uitleg self. Die eksegeet streef daarna 
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om die Bybelteks in al sy dele so objektief moontlik 
te verklaar deur die betekenis van elke woord na te speur 
en op grond van die konstruksie, sinsverband en wyere kon-
teks die klaarblyklike sin van die geskrewene vas te stel. 
Daarnaas mag die eksegeet egter nie vergeet dat die Heilige 
Skrif as geheel die konteks van elke bepaalde teks is, sodat 
elke teks in die lig van die geheel verstaan en verklaar moet 
word nie. Die eksegeet is by sy arbeid nie gebonde aan die 
belydenis van die kerk in dié sin, dat hy in sy eksegese niks 
mag vind wat met die kerklike belydenis in stryd kom nie. 
Hy is alleen gebonde aan die Heilige Skrif self. Omdat die 
belydenis van die kerk egter die vrug bevat van die eeue-
lange omgang met die Skrif, sou dit dwaas wees as die 
eksegeet nie deeglik rekening hou met die uitleg van die 
Skrif soos dit in die belydenis van die kerk sy neerslag 
gevind het nie. Wanneer hy egter oortuig is dat hy in sy 
uitleg van die gangbare verklarings van 'n teks moet afwyk, 
gebied die eerlikheid hom om sy resultate kenbaar te maak 
en waar nodig homself daaroor teenoor die kerk te verant-
woord. 
4.3.7. Openbaringsgeskiedenis (Bybelse teologie): 
Terwyl die eksegese op die afsonderlike tekste ingaan en 
die juiste sin daarvan probeer vasstel, kom die vak historia 
revelationis tegemoet aan die behoefte om 'n geheel-oorsig 
oor die verkondiging van die Heilige Skrif te kry. Aangesien 
God Homself in die geskiedenis geopenbaar het en die Skrif 
self getuienis aflê van die feit dat dié openbaring steeds 
helderder geword het, totdat dit in Christus in sy voile 
heerlikheid kenbaar geword het, is dit duidelik waarom 
elke geheel-oorsig van die Skrifboodskap 'n historiese 
karakter sal dra. Hierdie vak neem 'n midde-posisie tussen 
die eksegese en die dogmatiek in. Dit het nie, soos die 
dogmatiek, die taak om die hele boodskap van die Skrif 
te deurdink met die oog op die vraag of die dogma van 
die kerk werklik aan die Skrif reg laat geskied nie. 
Dit het eweneens nie die taak om te vra na die konkrete 
betekenis wat die boodskap van die Bybel vir die mens 
van vandag in sy kulturele en geestelike situasie het nie. 
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Dit het alleen die opdrag om vas te stel wat die letterlike 
en konkrete verkondiging van die Skrif in sy historiese sin 
is, om die lyne en verbande daarin te laat sien en om so 
die resultate van alle eksegetiese, argeologiese, filologiese 
en historiese gegewens saam te lees tot 'n duidelike beeld 
van wat die Skrif self wil sê. Daarmee kan die historia 
revelationis 'n groot diens aan die dogmatiek en aan die 
prediking van die kerk bewys. Dit kan die dogmatikus veral 
bewaar van 'n alte dogmatiese omgang met die Skriftekste 
of van die gevaar wat hom altyd bedreig, dat sy dogmatiese 
arbeid tot spekulasie kan word. Die historia revelationis 
moet op sy beurt oppas vir die suigkrag van die dogmatiek 
en krities daarvoor sorg dra dat hy enkel deurgee wat die 
Skrif self sê. Die benaming Bybelse teologie wat vir hierdie 
vakgebied haas oral ingeburger geraak het, moet deur ons 
afgewys word. Die Bybel self bevat nog geen teologie in die 
eintlike sin van die woord nie, maar die openbaringswoord 
waarmee die teologie hom denkend moet besig hou. 
4.4. Die Ekklesiologiese Vakke. 
Die ekklesiologiese vakke het die kerk tot voorwerp van 
bestudering. Dit gaan daarby egter nie om die kerk as groot-
heid op homself nie, maar om die kerk as vrug van die 
openbaring van God. Die teologiese karakter van die 
ekklesiologiese vakke word gewaarborg deur die feit dat dit 
ook daarin ten diepste om die bestudering van Gods open-
baring gaan, maar dan die openbaring soos dit die kerk as 
gemeenskap van gelowige mense tot effek gehad het en nog 
het. Van die dogmatiese leer aangaande die kerk onderskei 
die ekklesiologiese vakke hulle deurdat hulle nie die leer 
aangaande die kerk ontwikkel nie — dit word uit die 
dogmatiek oorgeneem as voorveronderstelling — maar die 
empiriese kerk bestudeer. Van hierdie empiriese kerk 
beskryf die ekklesiologiese vakke die bestaanswyse en die 
geskiedenis, waarby nie net op die institutêre kerk gelet 
word nie, maar ook op die vele vrugte wat deur die verkon-
diging op die akker van die maatskappy, die kultuur en die 
staatkundige lewe ontstaan het. Die ekklesiologiese vakke 
gaan daarby nie louter deskriptief te werk nie. Hulle lê 'n 
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norm aan vir wat kerk is en wat die vrug van die kerklike 
verkondiging in die wêreld behoort te wees. Alleen só word 
dit moontlik om in die veelheid van gegewens te onderskei 
tussen dit wat werklik op die kerk van Christus betrekking 
het, en dit wat nie daarop betrekking het nie. 

Ons kan vir ons doel die ekklesiologiese vakke tot drie 
beperk, naamlik (a) kerkreg, (b) kerkgeskiedenis en (c) 
ekumeniek. 
4.4.1. Kerkreg: 
As wetenskap wat hom met die bestaanswyse en die inrigting 
of orde van die kerk van Christus besig hou, het die kerkreg 
in eerste instansie die taak om helderheid te verkry oor die 
vraag watter grondbeginsels vir die inrigting en orde van 
die kerk volgens die Woord van God behoort te geld. Anders 
gesê: die kerkreg moet vasstel wat die jus constituendum 
is vir die kerk as instituut, dit is: die reg soos God dit vir 
die kerk gewil het. Om hierdie taak te kan verrig, sal die 
kerkreg sterk moet aanleun teen die dogmatiek en die 
eksegese. Allerlei vrae is by die vasstelling van die grond-
beginsels vir die kerkregering van die grootste belang. 'n 
Mens kan hier dink aan vrae soos: Is die wese van die kerk 
nie sodanig, dat die hele begrip reg nie daarmee in ooreen-
stemming gebring kan word nie? Wat moet ons onder die 
verskil tussen die sigbare en onsigbare kerk verstaan? 
Watter konkrete betekenis het dit vir die inrigting van die 
kerk dat ons bely dat Christus die Hoof van Sy kerk is? Wat 
is die aard van die gesag van die kerk? Wat moet ons onder 
'n amp verstaan? Wat moet ons ons voorstel by die belydenis 
van die eenheid van die kerk? Wat is die verhouding tussen 
kerk en staat, kerk en vereniging? ens. — Dergelike vrae 
kan nie deur die kerkreg sonder aansluiting by die dog-
matiek beantwoord word nie, want al hierdie dinge hou 
verband met die belydenis van die kerk. Dit weerhou die 
kerkregtelike egter nie daarvan om van sy kant die toets 
aan te lê of wat in die dogmatiek in hierdie verband te berde 
gebring word, die kritiek vanuit die Heilige Skrif kan 
deurstaan nie. 

287 



Die tweede taak van die kerkreg is om die geskiedenis 
van die ontwikkeling van die kerkregering vanaf die eerste 
eeu tot vandag na te gaan. Dit spreek vanself dat die kerkreg 
by die verrigting van hierdie taak weer swaar sal aanleun 
teen die kerkgeskiedenis. By hierdie beskrywing van die 
geskiedenis van die kerkregering sal die kerkregtelike die 
toets moet aanlê of die ontwikkelinge in ooreenstemming 
was met die grondbeginsels vir die kerkregering soos hy dit 
in die eerste deel van sy studie ontdek het. Dit sal hom van-
self daartoe bring om kritiese aandag te gee aan die verskil-
lende stelsels van kerkregering wat in die loop van die eeue 
na vore gekom het en aan te toon wáár hulle van die regte 
spoor afgewyk het of wáár hulle in ooreenstemming met die 
ius constituendum geag moet word. 

Die derde taak van die kerkreg is om die heersende 
kerkreg (die ius constitutum) soos dit in die kerkorde en 
ander reëlings van die kerk voorkom, te bestudeer. In die 
praktyk sal die kerkregtelike by „kerk" hier in eerste instan-
sie aan die kerkformasie dink waartoe hyself behoort en 
waarvan hy meermale die toekomstige predikante help oplei. 
Dit lê egter ook binne sy taak om kennis te neem van wat 
buite sy eie kerkgemeenskap aan konkrete kerkregtelike 
bepalinge bestaan. Hoe wyer hy hierdie belangstelling van 
hom kan uitbrei, hoe meer sal hy in staat wees om goed te 
oordeel oor wat in die lig van bepaalde historiese en ander 
omstandighede gedoen kan word om die konkrete kerk-
ordelike bepalinge sover moontlik aan die ius constituendum 
te laat beantwoord. 

4.4.2. Kerkgeskiedenis: 
Soos alle historiese vakke, stel die kerkgeskiedenis homself 
dit ten doel om die lewe in die verlede te bestudeer en te 
probeer vasstel watter kragte en oortuiginge die verskynsels, 
gebeurtenisse en toestande in die verlede tot stand gebring 
het. Vir die kerkgeskiedenis beteken dit spesifiek dat die 
historikus probeer om die werking van die evangelie in die 
kerk en deur die kerk in die wêreld na te speur, met as 
noodsaaklike aspek daarvan ook die insig in die „lot" wat 
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die evangelie in kerk en wêreld te beurt geval het, met al 
die verrassende en teleurstellende daarvan. 

Ten einde 'n suiwer beeld van die verlede te kan bied, 
is dit noodsaaklik vir die kerkhistorikus om van die juiste 
metodes gebruik te maak. Daarom is dit logies sy eerste taak 
om aandag te gee aan 'n aantal formele aspekte van sy vak. 
Hieronder val met name die bestudering van die geskiedenis 
van die kerklike geskiedskrywing (historiografie) en die 
metodologie van die kerklike geskiedskrywing. Hoewel hier-
die formele kwessies logies tot die eerste take by die beoefe-
ning van hierdie wetenskap gereken moet word, kom hulle 
in die praktyk eers veel later aan die orde. Hulle vereis 
naamlik soveel tegniese insig, dat nie elke student daarvan 
'n grondige kennis hoef te hê nie. In ons fakulteite word 
aan hierdie aspekte dan ook eers op nagraadse vlak uit-
voerige aandag bestee. 

Die materiële aspekte van die kerkgeskiedenis word 
om praktiese redes in twee afsonderlike „vakke" verdeel: 
Algemene Kerkgeskiedenis en Vaderlandse Kerkgeskiedenis. 

Die Algemene Kerkgeskiedenis handel, soos die naam 
aandui, oor die geskiedenis van die kerk in die algemeen, of 
anders uitgedruk: oor die geskiedenis van die algemene of 
wêreldkerk wat, ten spyte van die verdeeldheid van die kerk 
in 'n groot aantal kerke en kerkies en bewegings, tog 'n 
geestelike eenheid bly en dus as die één kerk benader mag 
word. Dat daarby 'n geweldig omvangryke hoeveelheid 
studiemateriaal aan die orde kom, is duidelik. Om enigsins 
'n oorsig oor die hoeveelheid stof te kry, word die kerk-
geskiedenis gewoonlik ingedeel in bepaalde periodes en vind 
daar spesialisasie plaas, deurdat. 'n bepaalde kerkhistorikus 
hom op een of slegs enkele van hierdie periodes toelê. Uit 
die aard van die saak speel die konfessionele standpunt van 
die kerkhistorikus 'n rol by sy beoefening van sy vak. In sy 
beoordeling van die kerkgeskiedenis, maar ook in die 
aksente wat hy lê en die lyne wat hy daarin as belangrik 
aangee, sal haas altyd duidelik word wáár hy die spoor van 
die suiwere ontwikkeling van die kerk deur die eeue sien 
loop — 'n spoor wat meestal volgens sy oortuiging deur sy 
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eie kerkgemeenskap op die suiwerste manier gevolg word. 
Die Vaderlandse Kerkgeskiedenis verskil nie in wese 

van die algemene kerkgeskiedenis nie, maar is 'n vorm van 
„besondere" kerkgeskiedenis, d.w.s. die bestudering van 'n 
onderdeel of 'n greep uit die geheel van die kerkgeskiedenis. 
Soos wat die historikus 'n spesiale studie van 'n bepaalde 
periode of verskynsel in die kerkgeskiedenis kan maak, so 
kan hy hom ook toelê op die geskiedenis van die kerk in 'n 
bepaalde land. Dit is vir die kerk in 'n bepaalde land uiter-
mate belangrik om sy eie geskiedenis te ken en te verstaan. 
Daarvoor is 'n gedetailleerde studie van die vaderlandse 
kerkgeskiedenis nodig. Dit kan nie binne die raam van die 
algemene kerkgeskiedenis tot sy reg kom nie en word 
daarom afsonderlik aan die orde gestel. Afgesien van die 
waarde wat dit vir die kerke het wie se geskiedenis op 
hierdie wyse in besonderhede bestudeer word, lewer dit ook 
'n diens aan die algemene kerkgeskiedenis, wat aangewese is 
op dergelike detail-studies vir 'n korrekte oorsig oor die 
geheel. 
4.4.3. Ekumeniek (of Ekumeniese Studies): 
Die ekumeniek maak 'n studie van die vraagstuk van die een-
heid en verdeeldheid van die kerk. As sodanig hoort dit onder 
die ekklesiologiese vakke tuis en nie onder die sendingweten-
skap soos dit om historiese redes by verskeie fakulteite aan-
gebied word nie. Dit blyk ook duidelik uit die taak wat die 
ekumeniek behoort te verrig. In die eerste plek moet dit 
immers 'n beeld skets van die geskiedenis van die verdeeld-
heid én van die beweging tot herstel van die eenheid van 
die kerk — 'n taak van kerkhistoriese aard. In die tweede 
plek moet dit nadink oor die vraag wat die eenheid van die 
kerk presies beteken en waarop dus in die pogings tot her-
eniging afgestuur moet word. Dit is 'n taak wat die dog-
matiese leer aangaande die kerk veronderstel, soos dit ook al 
deur die kerkreg as basis van sy arbeid gebruik moet word. 
In die derde plek moet dit die hakplekke op die weg na kerk-
like eenheid toelig en bespreek. Dit is bekend dat veral vrae 
van kerkordelike en historiese aard hier die deurslag gee, 
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terwyl die egte belydenisvrae nie so sterk op die voorgrond 
staan nie. Dit is dus nog 'n rede vir die plasing van hierdie 
vak binne die ekklesiologie. Die ekumeniek kan 'n groot 
taak verrig om in ons tyd helderheid te bring te midde van 
veel verwarring oor die ware en die valse eenheid van die 
kerk. 
4.5. Die Dogmatologiese Vakke. 
Die dogmatologiese groep van vakke het die kerklike dogma 
tot voorwerp van bestudering. Eintlik moet dit anders gestel 
word. Die dogmatologiese vakke bestudeer, netsoos alle 
ander teologiese vakke, die openbaring van God. Hulle doen 
dit egter onder die gesigspunt van die vraag hoe daardie 
openbaring in die belydenis van die kerk gereflekteer word. 
Die dogma is die geformuleerde, gesaghebbende gestalte wat 
die kerk se verstaan van en reaksie op die openbaring van 
God aangeneem het. In sy bestudering van die dogma loop 
hierdie groep van vakke verskillende stadia af wat aanlei-
ding gee tot die indeling van die dogmatologiese vakke in 
drie subgroepe: die diatetiese, die tetiese en die antitetiese 
vakke. Die woord diatesis dui op die gesteldheid of vorm 
van 'n bepaalde saak en word gebruik om in hierdie verband 
dié vakke te beskrywe wat hulle besig hou met die vasstelling 
van wat die dogma presies is en hoe dit gegroei het tot wat 
dit is. Die woord tesis dui op die uiteensetting van die inhoud 
van 'n saak en word in hierdie verband gebruik as benaming 
vir dié vakke wat die inhoud van die kerklike dogma sistema-
ties en krities deurdink en neerlê hoe dié inhoud behoort 
te wees om met die Heilige Skrif in ooreenstemming te wees. 
Die woord antitese dui op 'n teenstelling en word in hierdie 
verband aangewend om dié vakke aan te dui waarin die 
kerklike dogma verdedig word teenoor die ontkenning of 
bestryding daarvan. 

Onder die diatetiese vakke word gereken: 

4.5.1. Simboliek: 
Hierdie vak bestudeer die konkrete gestalte van die kerklike 

291 



dogma soos dit in die belydenisgeskrifte (simbole) van die 
verskillende kerke onder woorde gebring is. In dié sin gaan 
dit logies aan die dogmatiek vooraf. Voordat die dogma 
deurdink en in sistematiese samehang uiteengesit kan word, 
moet die teoloog eers weet wáár die dogma te vinde is en 
wat die gestalte daarvan presies is. Die eerste taak van die 
beoefenaar van die simboliek is om literêr-krities die ampte-
like teks van die belydenisskrifte vas te stel. Vervolgens 
moet die verskillende kerklike simbole met mekaar vergelyk 
word, ten einde aan te toon hoe die verskillende simbole 
geneties 'n bepaalde ontwikkelingslyn vertoon. As derde 
taak moet die simboliek eksegeties die letterlike betekenis 
van die belydenisuitsprake na vore bring en sistematiserend 
die belydenisinhoud daarvan weergee. Die bedoeling daar-
van is nie om die inhoud van die belydenisuitsprake te 
deurdink en te ontwikkel, soos die dogmatiek dit behoort te 
doen nie, maar om die historiese sin van die belydenis van 
die kerk te ontdek en aan die dogmatikus voor te lê. 

4.5.2. Dogmageskiedenis: 
Die dogmageskiedenis rig sy aandag op die historiese ont-
wikkeling wat agter die formulering van die dogmata lê. 
Dit spreek vanself dat daarby veel ter sprake sal kom wat 
ook in die kerkgeskiedenis behandel word, maar dit geskied 
hier tog onder 'n ander gesigspunt, omdat veral die teologiese 
denke en die algemene kulturele en wysgerige invloede wat 
op die formulering van die dogmata ingewerk het, die hoof-
saak is waarom dit gaan. Die dogmageskiedenis is dus nou 
verwant aan die teologiegeskiedenis (wat by ons nie as 
afsonderlike vak gedoseer word nie). Dit stel egter nie in 
die hele teologiegeskiedenis belang nie, maar slegs in dié 
aspekte daarvan wat lig werp op die ontstaan en formulering 
van die kerklike dogma. Die konfessionele standpunt van die 
beoefenaar van die dogmageskiedenis speel noodwendig 'n 
groot rol in sy beoordeling van die verloop van die geskie-
denis van die dogma. 

Onder die tetiese vakke word gereken: 
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4.5.3. Dogmatiek: 
Waar die simboliek en dogmageskiedenis ons help om 'n 
duidelike beeld te kry van wat die kerklike belydenis presies 
wil uitspreek en hoe dit tot dié uitsprake gekom het, is dit 
die taak van die dogmatiek om horn indringend met die 
inhoud, van dié uitsprake besig te hou. Die dogmatikus 
moet die waarheid van die kerklike leeruitsprake deurdink 
en sistematies ontvou, terwyl hy hulle voortdurend aan 'n 
kritiese toetsing in die lig van die Heilige Skrif onderwerp. 
Eintlik sou 'n mens moet sê dat hy die kerklike dogmata nie 
as die laaste voorwerp van sy studie kan sien nie, maar as 
die voorlaaste. Die laaste en diepste voorwerp van sy studie 
is die waarheid van die openbaring van God self, waarheen 
die dogmata heenlei en wat dit wil verwoord. In dié sin is 
die dogmatiek die mees omvattende van alle teologiese 
vakke. Dit wil naamlik samevattend en sistematies uitspreek 
wat die Christelike boodskap presies omvat, hoe dit verstaan 
moet word en wat die implikasies en konsekwensies daarvan 
vir die mens van vandag is. Deur hierdie belangstelling van 
die dogmatiek in die aktuele betekenis van die waarheid van 
Gods openbaring, kan dit 'n belangrike diens aan die predi-
king lewer. Die spits van die dogmatiek moet voortdurend 
op die prediking gerig bly, om te voorkom dat dit in allerlei 
spekulatiewe gedagtegange verdwaald raak en die praktiese 
betekenis van die Woord van God nie meer sien nie. 

Sowel die omvattende aard van die dogmatiek as sy 
gerigdheid op die aktuele betekenis van Gods waarheid vir 
die mens van vandag, lei daartoe dat die dogmatiek genood-
saak is om 'n deurlopende gesprek te voer met die kontem-
porêre denke. Dit is geen wonder dat die wysbegeerte vanaf 
die vroegste tye die vernaamste nie-teologiese gespreks-
genoot van die dogmatiek was nie. In ons tyd ding ook die 
sosiologie en ander sogenaamde mens-wetenskappe met die 
wysbegeerte mee om hierdie posisie. Die dogmatiek kan 
hierdie gesprek nie vermy nie en moet dit ook van sy kant 
doelbewus soek. Alleen só is dit moontlik om te beantwoord 
aan die doel om 'n besinning op die waarheid van die kerk-
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like belydenis te lewer wat sowel die kerk as die wêreld 
ten goede kan kom. 
4.5.4. Teologiese etiek: 
Etiek in die algemeen kan omskrywe word as die wetenskap 
wat hom met die etos of moraal besig hou en daarby spesifiek 
'n studie maak van die norme vir goed en kwaad wat op die 
gebied van die sedelike geld, sowel as van die vraag hoe 
daardie norme in die konkrete lewenspraktyk toegepas moet 
word. As sodanig is etiek óf 'n selfstandige vak wat in sy 
eie reg om bestudering vra, óf 'n onderdeel van die wys-
begeerte. Dit is nie sonder meer 'n teologiese vak nie. Selfs 
as Christelike etiek hoef dit nog nie vanselfsprekend 'n 
teologiese vak te wees nie, hoewel dit dan op die terrein van 
die norme, wat aan die Heilige Skrif ontleen word, nood-
wendig die hulp van die teologie sal moet inroep. Teologiese 
etiek is eintlik geen selfstandige wetenskap of selfs 'n self-
standige vak nie. Dit is 'n onderdeel van die dogmatiek en 
kan omskrywe word as dié deel van die dogmatiek wat hom 
besig hou met die vraag na die wil van God vir ons sedelike 
lewe. Met die oog daarop ondersoek dit die Heilige Skrif 
ten einde nie alleen vas te stel wat die Heilige Skrif self aan 
konkrete gebooie bevat nie, maar ook om die struktuur van 
die Bybelse gebooie te ontdek en die vraag te kan beant-
woord watter betekenis die Bybelse gebooie vir die mens 
van vandag het. Dit tas verder die etiese implikasies van die 
kerklike belydenis af. Elke stukkie van die waarheid wat ons 
bely, het implikasies vir ons lewenswandel. Elke stukkie van 
die dogmatiek het dus ook sy etiese kante. Die teologiese 
etiek spoor die „etiese aar" op wat dwarsdeur die dogmatiek 
loop. Omdat die lewe van die Christen nie net 'n individuele 
kant het nie, maar binne allerlei gemeenskapsvorme plaas-
vind, hou die teologiese etiek hom ook besig met die lig 
wat die Skrif werp op die vrae van die gemeenskapslewe. 
Dit word gewoonlik sosiale etiek genoem. Veral in ons tyd 
het daar veel meer begrip gekom vir die feit dat die kwaad 
wat in die wêreld is, ook bowe-personele gestaltes kan 
aanneem en in die maatskaplike strukture vlees en bloed 
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kan word. Daarom is dit ontoereikend om in die etiek te bly 
staan by personeel-etiese vrae. Die teologiese etiek kan dus 
nie die roeping ontwyk om die implikasies van die Chris-
telike belydenis vir die gemeenskapslewe op alle terreine 
na vore te haal nie. 

Onder die antitetiese vakke moet die volgende genoem 
word: 
4.5.5. Polemiek: 
Wanneer die Christelike belydenis op een of ander punt 
verdedig moet word teenoor afwykende opvattinge wat binne 
die Christendom self voorkom, ontstaan daar 'n strydgesprek 
wat bekend is onder die benaming polemiek. Die teologiese 
wetenskap wat hom besig hou met die gesprek tussen 
Christene oor hulle onderlinge verskille word dus ook met 
die benaming polemiek aangedui. Die doel van die polemiek 
is nie die blote uiteensetting van die verskille nie, maar die 
verdediging van die ware leer teenoor alle vorme van 
heterodoksie en dwaling. Dit spreek vanself dat die beoefe-
naar van die polemiek hom sal stel op die standpunt van 
die belydenis wat volgens sy oortuiging die suiwerste is, dit 
wil sê: op die standpunt van die kerkgemeenskap waartoe 
hy behoort. 'n Behandeling van die Christelike sektewese, 
die strydgesprek tussen die reformasie en Rome en die 
verdediging van die ortodokse belydenis teenoor die moder-
nisme val alles binne die grense van hierdie vakgebied. 

4.5.6. Apologetiek: 
Die Christelike belydenis moet egter ook verdedig word 
teenoor bedenkinge wat opkom uit die poging om die werk-
likheid waarin ons lewe, rasioneel te verstaan. Omdat die 
Christelike belydenis besliste implikasies het vir die manier 
waarop ons die werklikheid verstaan, spreek dit vanself dat 
pogings om 'n beeld van die werklikheid te ontwerp wat 
nie met die Christelike belydenis rekening hou nie, op 
belangrike punte daarmee in teenspraak sal kom. Vanaf die 
eerste skredes van die Christelike teologie het dit in die 
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wysbegeerte 'n reisgenoot gehad waarmee dit in 'n voort-
durende gesprek verkeer het. Dit het veel aan die wysbegeer-
te te danke, soos bv. die moontlikheid om uit die wysbegeerte 
die heersende gedagtestrominge van elke tyd te leer ken 
en die nuttige gebruik wat dit van wysgerige begrippe-
materiaal kan maak. Dikwels kom dit egter lynreg teenoor 
bepaalde tendense in die wysbegeerte te staan. Dan is dit 
nodig om dié wysgerige tendense te bestry en die waarheid 
en goeie reg van die Christelike belydenis daarteenoor te 
verdedig. Die teologiese vakgebied wat hom hiermee besig 
hou, word apologetiek genoem. Die doel van die apologetiek 
is nie om 'n eie, Christelike wysbegeerte teenoor die nie-
Christelike wysbegeerte te stel nie. Dit is en bly 'n teologiese 
vak. Ook is die doel daarvan nie om die geloof op redelike 
gronde aanneemlik te probeer maak nie. Die taak van die 
apologetiek is om die eintlike punte van verskil tussen be-
paalde vorme van wysgerige denke en die Christelike belyde-
nis bloot te lê en te laat sien dat dit daarby om 'n geloofs-
keuse gaan wat nie ontwyk kan word nie. Daarnaas moet dit 
'n positiewe getuienis lewer met betrekking tot die keuse vir 
die Christelike belydenis deur rekenskap af te lê van die weg 
waarlangs die Christen tot dié belydenis gekom het. Die 
grootste verantwoordelikheid van die apologetiek is vandag 
om hom besig te hou met die sogenaamde moderne werklik-
heidsopvatting wat die vrug van die Aufklarung is, om die 
wortels daarvan bloot te lê en om die getuienis van die 
geloof daarteenoor te laat hoor. Daarom sal veral aandag 
geskenk moet word aan die Christelike houding teenoor die 
sekularisme, ateïsme en ander produkte van die geestelike 
erfenis wat die Westerse wêreld van die Aufklarung ontvang 
het. 
4.6. Die Diakoniologiese Vakke. (Amptelike Vakke) 
Die diakoniologiese groep van vakke het die diens van die 
kerk (diakonia) tot voorwerp van bestudering. Twee dinge 
moet hierby egter direk ter verduideliking gesê word. Die 
eerste is dat dit hier nie gaan om die kerklike diens sonder 
meer nie, maar om die kerklike diens as middel waardeur 
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die kennis van en lewe uit die openbaring van God gedien 
word. Die tweede opmerking is dat die blikrigting van 
hierdie vakke om praktiese redes spesifiek beperk bly tot 
die diakonia van die gemeente met die oog op die innerlike 
opbou van die gemeente self. Die veronderstelling is daarby 
naluurlik dat die gemeente na binne opgebou en toegerus 
moet word met die oog op sy diens in en aan die wêreld. 
Oor die aard van daardie diens in die wêreld, wat ons die 
getuienis van die kerk na buite (of die apostolaat van die 
kerk) kan noem, handel eers die volgende groep van vakke. 

In verband met die benaming van hierdie groep vakke 
moet ons daarop wys dat die benaming praktiese teologie wat 
meestal gebruik word, verwarrend en onaanvaarbaar is. 
Afgesien daarvan dat dit te wyd is, omdat alle handelinge 
(praxeis) van die kerk daaronder gereken sou kon word — 
ook die sedelike handelinge — is dit ontoelaatbaar om slegs 
één vakkegroep in die teologie „prakties" te noem: die hele 
teologie is 'n „praktiese wetenskap". Bowendien is dié 
benaming mede-verantwoordelik daarvoor dat die weten-
skaplike en teologiese karakter van hierdie vakgebied 
dikwels onderskat word. Dit is daarom reeds 'n groot ver-
betering om hierdie vakke liewer die amptelike vakke te 
noem. Die beswaar daarteen is egter weer dat dit (selfs 
onbedoeld) die aksent te veel op die besondere amp laat val 
en só die tradisie van die Rooms-Katolieke „pastoraal-
teologie" voortsit. Dit gaan in hierdie vakke tog nie om die 
bestudering van die amp as sodanig nie, selfs nie eers om 
die bestudering van die funksionering van die besondere 
amp as sodanig nie, maar om die bestudering van die funk-
sionering en aktiwiteit van die hele gemeente mêt sy 
besondere en algemene ampte. Daarom lê dit voor die hand 
om met Abraham Kuyper te kies vir die benaming diakonio-
logiese vakke, omdat dit die aandag rig op die feit dat dit 
in hierdie vakgebied gaan om die dienswerk van die kerk 
as geheel. Die indeling van die vakke binne hierdie vak-
gebied behoort dan ook nie te geskied volgens die verskil-
lende (besondere) ampte nie, maar volgens die dienste wat 
volgens die Nuwe Testament aan die gemeente toevertrou 

297 



is. Verskillende van dié dienste is nie die verantwoordelik-
heid van één amp alleen, of selfs van die besondere ampte 
alleen nie. Dié indelingsprinsipe lei tot die volgende vakke: 

4.6.1. Homiletiek: 
Afgelei van die woord homilia wat gesprek beteken, dui 
hierdie benaming dié vakgebied aan waarin dit gaan om 
die kommunikasie van die Woord van God soos dit in die 
amptelike Woordverkondiging geskied. In aansluiting by die 
dogmatiese leer aangaande die Woord van God, behandel 
die homiletiek in sy prinsipiële gedeelte die wese van die 
Woordverkondiging. In sy materiële gedeelte gaan die 
homiletiek in op die vraag na die vertolking van die Woord 
aan die mens van vandag. Hermeneutiese vrae geniet daarby 
veel aandag. In sy formele deel gaan die homiletiek in op 
die vorm van die prediking. Hierby sal veral aandag gegee 
moet word aan die kommunikatiewe aspekte van die ver-
kondiging. Waar die retoriek vroeër 'n waardevolle bydrae 
tot die formele homiletiek gelewer het, word die kommuni-
kasieleer vandag van steeds meer belang, veral ook waar 
ons tyd allerlei nuwe metodes van massa-kommunikasie ken. 

4.6.2. Liturgiek: 
Die woord leitourgia het oorspronklik diens aan die volk 
beteken en later die kultiese diens aan die gode van die 
volk. In die Septuaginta word dié woord gebruik om die 
afgodediens aan te dui, maar ook die Ou-Testamentiese 
tempelkultus. In die Nuwe Testament word hierdie woord 
nooit gebruik vir die erediens van die Christelike gemeente 
nie. Daarom is dit jammer dat dié benaming gekies is vir 
hierdie vakgebied wat hom met die leer van die Christelike 
erediens besig hou. Waar dit tog behou word, behoort in die 
prinsipiële gedeelte van die liturgiek duidelik gemaak te 
word dat die Christelike erediens nie 'n kultiese diens is, 
soos wat die woord leitourgia kan suggereer nie. Naas die 
prinsipiële gedeelte, waarin nou aangesluit word by die 
dogmatiese leer oor die kerk, die Woord en die sakramente, 
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behandel die liturgiek in sy historiese gedeelte die ontwik-
keling van die Christelike erediens deur die eeue, met 'n 
oorsig oor die stand van sake in die wêreldkerk. In 'n derde 
gedee'.te handel die liturgiek oor die beste vormgewing 
van die erediens en ander kerklike byeenkomste. 

4.6.3. Kategetiek: 
Die woord katéchesis beteken onderrig. Die vak kategetiek 
handol dan ook oor die onderrig in die Christelike leer soos 
dit geskied aan die kinders van die gemeente of andere wat 
belydenis van hulle geloof wil aflê. Doel van die kategese is 
om lidmate van die gemeente te vorm tot mondige, bewuste 
belyers van die Christelike geloof. Die kategetiek wil die 
vraag beantwoord hoe hierdie doel die beste bereik kan 
word. Dit maak daarby uit die aard van die saak ruim 
gebruik van relevante gegewens uit die pedagogiek en 
didaktiek. In die materiële kategetiek word ook uitvoerig 
aandag geskenk aan die vraag na die juiste leerstof vir die 
kategese en (soos trouens in alle vakke binne hierdie 
gebied) moet daar ook ingegaan word op die vraag na die 
persoonlike vorming van die kategeet en die metodes wat hy 
by die kommunikasie van die Woord van God in die kate-
getiese situasie moet gebruik. In aansluiting by die arbeid 
in die kategese, sal die toekomstige pastor ook die kuns 
moet verstaan om met die rypere jeug ook buite die kate-
giese situasie om te gaan. Daarom is dit noodsaaklik om in 
die kategetiek ook aandag te gee aan die bereiking en 
geestelike versorging van die jeug in die algemeen. Onderrig 
in die tegniek van die organisering van groepsgesprekke 
hoort dus seker ook onder die kategetiek tuis en kan aan 
die werk van die pastor ook in ander vertakkinge van sy 
arbeid ten goede kom. 

4.6.4. Poimeniek: 
Afgelei van penmen, herder, dui die benaming van hierdie 
vak daarop dat dit hier gaan om die wetenskap van die 
herderlike optrede teenoor die gemeentelid. Hierdie bena-
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niing is nie heeltemal adekwaat aan die vakgebied waarvoor 
dit gebruiklik geword het nie, omdat dit in die herderlike 
optrede of herderlike sorg om veel meer gaan as wat hier 
ter sprake kom, terwyl veel van wat hier ter sprake kom, 
met meer as die herder alleen te make het. Die poimeniek 
is naamlik die wetenskap wat hom besig hou met die sielsorg 
soos dit in die gemeente uitgeoefen word. Hierdie sielsorg 
kan 6f aan indiwidue, óf aan groepe en gemeenskappe bestee 
word. Dit kan 5f die aksie van die herder as individuele 
ampsdraer wees, 6f die aksie van die gemeente as sodanig 
6f van 'n groep uit die gemeente. In elk geval is die doel 
daarvan om in eerste instansie die gemeentelid, maar naas 
die gemeentelid ook alle mense wat in hulle nood daarvoor 
in aanmerking kom, te help om die weg na die geloof te vind 
of te hervind en vanuit die verhouding tot Christus oorwin-
ning oor hulle lewensmoeilikhede te verkry. Die poimeniek 
gaan op al die prinsipiële vrae rondom hierdie besondere 
diens van die kerk in en probeer die weg te wys tot 'n 
betekenisvolle verlening van hulp aan almal wat in geeste-
like nood verkeer. Omdat so 'n groot mate van die geeste-
like nood van mense ook 'n psigiese kant het, en omdat dit 
by die verlening van hulp aan die mens altyd belangrik is 
om hom op die juiste manier te benader, kan die poimeniek 
veel leer by vakke soos psigologie, psigiatrie en sosiologie. 
Dit is ook gewens dat mense wat hulle met die sielsorg besig 
hou, hulleself sal ken en bevry sal word van persoonlikheids-
probleme en ander hindernisse wat hulle arbeid in die weg 
kan staan. Met die oog daarop kan daar veel vrug wees in 
die deelname van pastores en toekomstige pastores aan 
kursusse vir kliniese en ander vorming. Dit sal egter een 
van die belangrike take van die poimeniek bly om duidelik 
te maak dat die teologiese karakter van die poimeniek en 
van die sielsorg self nie deur die gebruikmaking van derge-
like tegniese hulpmiddels in die gedrang gebring mag word 
nie. 'n Belangrike onderdeel van die poimeniek is die aandag 
aan die benadering en geestelike versorging van die moderne 
geïndustrialiseerde mens, veral die mens in die nywerheid-
situasie. Dit kan vir die poimeniek dus ook van groot waarde 
wees om van praktica gebruik te maak, waarby deegliker 
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kennis opgedoen kan word van die situasie en agtergrond 
van die mens in groot nywerheidsgebiede, sodat die vraag 
beantwoord kan word hoe daardie mens die beste gewen 
of behou kan word vir die kerk van Christus. 

4.6.5. Diakoniek: 
Die voorwerp van bestudering van die diakoniek is die 
diakonale arbeid van die kerk. Hierdie dienswerk, wat basies 
is vir die lewe van die gemeente, word georganiseer en 
gestimuleer deur die amp van die diaken, maar gaan nie in 
die dienswerk van die diaken op nie. Die diakonaat van die 
gemeente is veelmeer 'n wyse van bestaan van die gemeente 
as dat dit slegs die arbeid van enkele ampsdraers is. Die 
taak van die diakoniek as wetenskap is om die verhouding 
tussen die amp van die diaken en die diakonale arbeid van 
die gemeente uit te diep en voorligting te bied oor die weë 
en middele waarvan hierdie kerklike dienswerk hom in die 
situasie van die kerk sal moet bedien. Veral die feit dat die 
moderne staat steeds meer 'n welsynstaat word wat op baie 
maniere die taak vervul wat vroeër deur die kerklike diens 
van barmhartigheid verrig is, eis 'n nuwe deurdenking van 
die diakonale funksie van die gemeente in die lig van die 
Heilige Skrif. Ook sal die diakoniek aandag moet gee aan 
die verhouding tussen die diakonaat en die sogenaamde 
maatskaplike werk of welsynswerk. 

4.6.6. Evangelistiek: 
Die evangelistiek het tot taak om 'n studie te maak van die 
kerklike diakonia met die oog op nie-lidmate van die kerk 
wat nog binne die verbondskring lewe, ten einde hulle terug 
te probeer wen vir Christus en Sy kerk. Dit sal in dié studie 
nie alleen moet gaan om die beste metodes om tot 'n 
betekenisvolle getuienis teenoor die buite-kerklike mens te 
kom nie, maar ook om 'n bestudering van die vernaamste 
weerstande teen die boodskap van die evangelie wat daar 
by die buitekerklikes bestaan. In dié opsig sal daar raakpunte 
wees tussen evangelistiek en apologetiek. Die evangelistiek 
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moet verder 'n studie maak van die beste metodes om die 
lede van die gemeente te skool met die oog op hulle 
getuienis-taak in die wêreld, waarby veral aandag gegee 
moet word aan vormingswerk en die gebruikmaking van 
institute wat die aktivering en skoling van die gemeentelede 
kan dien. Ten slotte is dit ook noodsaaklik dat die evangelis-
tiek die weg moet aandui waarlangs persone wat uit 'n nie-
kerklike milieu tot belydenis van die geloof gebring word, 
op die beste wyse by die gemeente ingeskakel kan word. 

4.6.7. Kybernetiek: 
Die bedoeling van hierdie vak is om aandag te skenk aan die 
kunsteorie vir die bestuur van die gemeente, veral ook wat 
die organisatoriese en materiële kante van die gemeentelike 
lewe betref. Daaronder val nie alleen alles wat met die 
administrasie van die gemeente te make het nie, maar ook 
vrae wat te make het met die betekenis van die gemeente-
strukture vir die goeie funksionering van die gemeente. As 
sodanig het dit aanrakingsvlakke met die evangelistiek én 
die kerkreg. 

4.7. Die Missiologiese Vakke. 
Die missiologiese groep van vakke hou hulle besig met die 
sending van die kerk in die wêreld. Die kerk is as instrument 
van die Heilige Gees ingeskakel by die missio Dei. Die doel 
van hierdie groep vakke is om alle implikasies van hierdie 
roeping van die kerk te deurdink en die weg aan te wys 
waarlangs die kerk op die beste wyse sy taak kan vervul om 
die boodskap van Gods openbaring in Jesus Christus uit te 
dra na diegene wat sonder enige verband met die Christelike 
kerk is. In Hervormde kringe in Nederland het dit gebruiklik 
geword om van apostolaat te praat en daarmee die studie 
aan te dui wat hom besig hou met alle aspekte van die 
gestuur-wees van die kerk in die wêreld, sodat dit naas die 
sending in engere sin ook die getuienis teenoor kerk-
vervreemdes en nie-lidmate van die kerk binne die verbonds-
kring omvat. Vanweë die feit dat daar prakties nog soveel 
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verskil bestaan tussen die getuienis teenoor diegene wat as 
nie-lidmate binne die verbondskring lewe én die getuienis 
teenoor diegene uit 'n totaal ander lewensklimaat, maak ons 
egter skeiding tussen evangelisasie en sending. Dié skeiding 
is dikwels van 'n bloot teoretiese aard en sal dit steeds meer 
word namate die Westerse wêreld post-Christelik word. Op 
'n bepaalde moment verdwyn die moontlikheid om akkuraat 
tussen sending en evangelisasie te bly onderskei. Op hierdie 
moment het dit egter nog sin binne die konteks waarin ons 
met die teologie besig is. 

Omdat die missiologie of sendingwetenskap nog 'n 
betreklike jong vakgebied is, is die indeling van die vakke 
binne dié groep nog vloeibaar. Ons noem egter die volgende 
vakke wat die vernaamste aspekte van hierdie vakgebied 
verteenwoordig: 
4.7.1. Teorie van die missio ecclesiae (Sendingteorie): 
Hierdie vak het tot taak om 'n teologiese fundering van die 
gestuur-wees van die kerk in die wêreld te bied. Vrae soos 
die Bybelse en dogmatiese agtergronde van die sending van 
die kerk kom hier ter sprake. Ruim aandag moet veral gegee 
word aan die motiewe, doel en wese van die kerklike sending-
aksie. In die lig van wat ons reeds gesê het, is dit duidelik 
dat hierdie vakgebied alleen goed beoefen kan word, as dit 
'n greep bied op een van die sentrale motiewe van die hele 
teologie. Die sendingwetenskaplike behoort daarom vol-
doende oriëntering op die terrein van die ander teologiese 
vakke te besit. Veel van wat hier te berde gebring word, het 
nie net betekenis vir die heiden-sending nie, maar vir die 
hele bestaanswyse van die kerk in die wêreld. Dit skakel 
daarom nou in by die dogmatiese leer aangaande die kerk, 
sowel as by die diakoniologiese vakke as uitwerking van die 
diens-karakter van die kerk. 

4.7.2. Geskiedenis van die missio ecclesiae (Sending-
geskiedenis): 

Die doel van hierdie vak is om die geskiedenis van die kerk 
onder die gesigspunt van die getuienis van die kerk na buite 
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le bestudeer. Hoewel dit daarin om 'n studie gaan wat in 
wese kerkhistories van aard is, vind dit tog onder 'n ander 
gesigspunt as die kerkgeskiedenis plaas. Netsoos daar vir 
die dogmageskiedenis naas die kerkgeskiedenis 'n eie plek 
in die teologiese ensiklopedie ingeruim word, kan daar dus 
ook vir die sendinggeskiedenis 'n afsonderlike plek ingeruim 
word. Die sendinggeskiedenis vertoon ook verwantskap met 
die vaderlandse kerkgeskiedenis in dié sin, dat dit 'n 
bepaalde onderafdeling van die kerkgeskiedenis afsonder vir 
détail-studie. 

4.7.3. Metodiek van die missio ecclesiae (Sendingmetodiek): 
In hierdie vak word die aandag meer spesifiek gevestig op 
die praktiese probleme wat die sendingaksie van die kerk op 
die verskillende terreine teëkom. Daaronder val vrae soos 
dié na die verhouding tussen die Christendom en die kultuur, 
die volks-eie, die maatskaplike en sosiale gebruike, die 
politieke probleme en alles wat met die mens tot wie die 
boodskap gerig word, en sy omstandighede saamhang. Dat 
hier groot prinsipiële beslissings moet val, is sonder meer 
duidelik. 'n Belangrike vraag wat hier opduik, is dié na die 
betekenis van die sogenaamde „komprehensiewe benade-
ring" van die voorwerpe van die sendingaksie van die kerk. 
As onderafdeling daarvan moet die sendingmetodiek ook 
aandag gee aan die vraag na die verhouding tussen die 
sending en allerlei diakonale take wat op die sendingterrein 
verrig word. In ons tyd het die kwessie van die verhouding 
lussen ontwikkelingshulp, wêrelddiakonaat en sending een 
van die mees brandende probleme geword. Dit spreek vanself 
dat daar binne die sendingmetodiek 'n groot differensiasie 
noodsaaklik is, ten einde konkrete aandag te kan gee aan 
die situasie van die sending onder die verskillende gods-
dienstige groepe. Dit kan nie verwag word dat elke teologiese 
fakulteit ewe-veel aandag moet gee aan alle aspekte van die 
sendingmetodiek wat van belang is vir die sending onder alle 
moontlike groepe nie. 'n Fakulteit sal moet kies vir 'n 
bepaalde spesialisasie. 

'n Uiters belangrike probleem waaraan die sending-
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metodiek aandag moet gee, is die vraag of die getuienis 
teenoor Israel onder die normale begrip van ..sending" 
ingeskakel kan word. In elk geval vereis dié getuienis 'n 
gespesialiseerde studie, omdat dit hier gaan om 'n besonder 
delikate saak. 

4.7.4. Elenktiek: 
Hierdie vak hou horn besig met die gesprek tussen die 
Christelike kerk en die nie-Christelike godsdienste waarmee 
die kerk in sy getuienis na buite te make kry. Die benaming 
van dié vak is afgelei van die Griekse woord elenchein wat 
beteken: ontbloot, oortuig, weerlê. Die elenktiek beoog inder-
daad om juis dit met die nie-Christelike godsdienste te doen. 
Hy probeer om hulle in hulle diepste wese te begryp en juis 
daarin dan „aan te gryp" met die Christelike getuienis. Die 
elenktiek kan uitstekend gebruik maak van die resultate 
van die godsdienswetenskap as nie-teologiese hulp-vak, met 
name van die resultate van die godsdiensgeskiedenis en die 
godsdiensfenomenologie. Anders as die godsdienswetenskap, 
bly die elenktiek egter nie net staan by 'n in-voelende 
beskrywing en ontleding van die godsdienste nie, maar gaan 
dit oor tot 'n teologiese beoordeling daarvan. Dit wil die 
kerk in sy sendingaksie dien deur die godsdienste in hulle 
diepste intensies en openbaringsvorme bloot te lê én die weg 
aan te wys waarop die kerk hom by sy verkondiging van die 
Christelike boodskap moet beweeg. Op dié manier kan die 
elenktiek die kommunikasie van die evangelie daadwerklik 
dien en veral die kerk vrywaar van die gevare van 'n alte 
gemaklike „aansluiting" by bestaande godsdienstige opvat-
tinge. 

4.8. Die Meta-teoiogiese Vakke. 
Aan die einde van ons oorsig oor die verskillende teologiese 
vakke moet ons ook nog 'n groepie vakke vermeld wat nie 
as teologiese vakke in die gewone sin beskou kan word nie, 
maar tog vir die beoefening van die teologie van groot 
belang is en daarom meestal in die teologiese fakulteit 
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gedoseer word Ons bedoel die inleiding tot die teologiese 
stiidie, die ensiklopedie van die teologie en die wysbegeerte 
van die godsdiens. Aldrie hierdie vakke behoort tot dié 
kategorie van vakke wat in die jongste tyd genoem word die 
meta-vakke. Met dié benaming word aangedui dat dit vakke 
is wat hulle nie besig hou met die materiële inhoud van ons 
kennis, soos dit met die gewone wetenskappe die geval is 
nie, maar met die vrae wat daaragter lê, soos met name die 
vraag hoe ons aan ons kennis kom, hoe ons weet dat ons 
kennis met die waarheid ooreenkom ens. Die meta-vakke 
bestudeer die wysgerige vrae wat met die wetenskaps-
beoefening as sodanig saamhang en is daarom „die weten-
skap van die wetenskap". 

Dit geld ook van die drie genoemde vakke. Hulle is nie 
teologiese vakke in die gewone sin van die woord nie, omdat 
hulle voorwerp van bestudering nie die openbaring van God 
na sy inhoud en verkondiging is nie. Hulle kan daarom ook 
nie onder die gewone groepe van teologiese vakke ingedeel 
word nie. Hulle is egter vir die teoloog van belang, omdat 
hulle hom help om sy wetenskaplike omgang met die 
teologie self krities te bekyk. 

Oor die inleiding tot die teologiese studie en die ensiklo-
pedie van die teologie hoef ons hier niks verder te sê nie, 
omdat daaroor reeds gehandel is in die inleidende paragrawe 
van hierdie boek. Dit is egter nodig dat ons hier enkele 
opmerkinge maak oor die wysbegeerte van die godsdiens. 

Soos die benaming aandui, het ons hier met 'n wysgerige 
vak te doen wat tot voorwerp van besinning het die godsdiens 
as sodanig. As wysgerige denke oor die godsdiens wil dit nie, 
soos bv. die godsdiensgeskiedenis of die godsdiensfenome-
nologie, slegs 'n beskrywing bied van die verskillende 
openbaringsvorme van die godsdiens nie, maar wil dit juis 
krities vra na die wese en die waarheid van die godsdiens, 
vir sover die rede daaroor kan oordeel. Met die oog daarop 
hou dit hom besig met die religieuse kennisleer en die vraag 
na die verhouding tussen ons religieuse kennis en ander 
soorte kennis waaroor ons beskik. Die wysbegeerte van die 
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godsdiens is in hierdie verband ook besonder geïnteresseerd 
in die godsdienstige taal en die begrippe wat gebruik word 
om uitdrukking te gee aan die religieuse kennis. Dit is 
daarom net begryplik dat die wysbegeerte van die godsdiens 
hom ook met die teologie besig sal hou, omdat die teologie 
óók 'n nadenke bevat oor die godsdiens en op 'n eie manier 
'n verband lê tussen die geloof en die menslike kultuur in 
die algemeen. Die wysbegeerte van die godsdiens ondersoek 
die taalgebruik van die teologie en tas teologiese uitsprake 
af op hulle logiese sin en verifieerbaarheid. 

Daar kan dus eintlik nie twyfel oor bestaan dat ons hier 
met 'n suiwer wysgerige vak te make het nie. In die geskie-
denis is dit so beoefen en een van die take van die huidige 
wysbegeerte van die godsdiens is om 'n oorsig te bied 
oor die geskiedenis van die wysgerige denke oor die gods-
diens. Daar is egter teoloë wat verdedig dat die wys-
begeerte van die godsdiens as 'n teologiese vakgebied 
beskou moet word. Hulle doen dit, omdat hulle van oor-
tuiging is dat die teologie self hierdie kritiese en wysgerige 
terug-vra agter die verskynsels en uitsprake van die ware 
geloof moet onderneem in dieselfde wetenskaplike ems 
waarmee dit in die wysbegeerte as vak sou gebeur. Soms 
word ook probeer om die wysbegeerte van die godsdiens 
as 'n omvattende vak te hanteer, waarvan die ensiklopedie 
en die apologetiek dan aanvullende onderdele sou wees. Op 
die manier word die wysbegeerte van die godsdiens eintlik 
tot 'n soort Fundamentaltheologie wat die vóórvrae by die 
studie van die teologie moet beantwoord. Veral in kringe 
waar daar 'n nuwe oortuiging ontstaan het dat teologiese 
kennis roep om méér verifikasie as enkel die beroep op die 
Heilige Skrif, maak so 'n opvatting maklik opgang. 

Na ons mening is dit egter die beste om die wysbegeerte 
van die godsdiens géén teologiese vak te noem nie, al sal 
dit ook dikwels deur teoloë beoefen en om praktiese redes 
in die teologiese fakulteit gedoseer word. Daarmee word alle 
skyn verwyder dat die protestantse teologie in die godsdiens-
wysbegeerte weer 'n soort natuurlike teologie invoer wat 'n 
brug tussen teologie en filosofie moet lê. 
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4.9. Die Opset van die Teologiese Studie. 
Wanneer ons nou terugkyk oor die weg wat ons afgelê het, 
is dit net natuurlik dat 'n bepaalde gevoel van frustrasie 
hom van ons meester sal maak. Ons het begin met die 
opmerking dat die teologie 'n ondeelbare geheel is, omdat 
dit slegs één ondeelbare voorwerp van bestudering het, nl. 
die openbaring van God. Wie egter die veelheid van vakke 
wat ons opgenoem het, in oënskou neem, kan maklik die 
gevoel kry dat die uitsig op die eenheid van die teologie 
byna noodwendig verlore moet gaan as soveel gesigspunte 
terselfdertyd om ons aandag vra. Hoewel niemand seker aan 
die waarde van 'n dergelike ensiklopediese uiteensetting oor 
alle vakke binne die teologie as wetenskap sal twyfel nie, 
vra 'n mens jouself dus tog af of al die genoemde vakke van 
eweveel betekenis is en of dit werklik nodig is vir die 
student om hulle almal te bestudeer. 

Die ondervinding het geleer dat studente in die teologie 
aikwels onvergenoegd voel, omdat hulle oor so 'n breë veld 
georiënteer word, maar juis daarom nie in die diepte van 
die teologie self kan indring nie. Hulle aandag word van alle 
kanle gevra vir 'n groot verskeidenheid van vakke, maar die 
sentrale draad wat deur alles heen loop en die diepte-aspek 
van 'n deeglike ontmoeting met die teologie ly in dié proses 
dikwels skade. Hoe goed dit ook mag wees om kennis te 
neem van alles wat in die teologiese winkel te koop aan-
gebied word, is dit tog duidelik dat egte teoloë nie gekweek 
word deur aan die studente 'n groot kwantiteit van leerstof 
in te gee en dan van hulle te verwag om dit in toetse en 
eksamens te reproduseer nie. Egte teoloë word alleen 
gekweek wanneer studente 'n bepaalde kwaliteit van teolo-
giese studie verrig en op een of ander wyse tot sodanige 
greep op die teologiese stof kom, dat hulle tot selfstandige 
insig kan kom en vandaar kan deurstoot tot 'n beheersing 
van die essensie van die teologie. 

Die opset van die teologiese studie moet dus sodanig 
wees dat daar nie van die student alleen maar 'n groot 
kwantiteit van werk oor 'n breë en versnipperde terrein 
verwag word nie, maar 'n gekonsentreerde diepte-studie op 
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ten minste één sentrale punt in die geheel. Die groot kuns 
sal wees om die teologiese studie op sodanige wyse in te rig, 
dat daar 'n optimale verhouding bestaan tussen die kwan-
titeit van kennis wat die student moet opdoen ên die kwali-
teit van die werk wat van hom verwag word. Om dit te kan 
doen, sal ons moet aanvaar dat die indeling van die lesing-
rooster in die teologiese fakulteit nie gebaseer kan word op 
die beginsel dat aan alle vakke wat ons hierbo genoem het, 
gelyke aandag gegee moet word nie. Ons sal moet uitgaan 
van die gedagte dat alle vakke wat ons hierbo genoem het, 
wel deeglik 'n plek in die teologiese studie het, maar tog nie 
van dieselfde gewig is nie. Ons sal verder moet rekening 
hou met die feit dat daar ook 'n sekere orde is waarin hier-
die vakke ons aandag behoort te geniet. Alle vakke is nie op 
dieselfde tydstip in die teologiese studie ewe verstaanbaar 
en verteerbaar nie. As ons die teologiese studie werklik vir 
die student profytlik wil maak, moet 'n bepaalde gang daarin 
gevolg word. Die hoofsaak is tog dat die studie funksioneel 
moet wees. Dit moet van die studente toegeruste en bekwame 
predikante maak en hopelik ook kundige en skerpsinnige 
teoloë. Aan die bereiking van hierdie ideale sal veel meer 
gekonsentreerde aandag gegee moet word. Dit is sonder 
meer duidelik dat dit ook gevolge sal hê vir die wyse waarop 
ons rooster en program ingedeel sal word. 

Enkele dinge wat hierby in gedagte gehou behoort te 
word, kan hierby net aangestip word. So is dit byvoorbeeld 
van die grootste belang dat die verskillende dosente en 
departemente aan die fakulteit nie elkeen op sy eie sal 
voortgaan nie, maar dat alles in werking gestel sal word om 
die werk in alle departemente en vakke met mekaar te 
koordineer. Dit sal onder andere meebring dat baie van die 
oorvleueling wat andersins maklik tussen die verskillende 
vakgebiede kan voorkom, uitgeskakel kan word. Wie na die 
lys van teologiese vakke kyk, sal dadelik opmerk dat 
dieselfde soort stof in verskillende vakke en departemente 
aan die orde gestel word. Herhaling en oorvleueling kan dan 
maklik voorkom. Dit is met name 'n gevaar by dié vakke 
wat met die geskiedenis te make het. Alleen met 'n goeie 
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koordinasie van die verskillende vakgebiede sal dit moontlik 
wees om aan die intensies van vakke soos dogmageskiedenis 
en sendinggeskiedenis reg te laat geskied, sonder dat veel 
herhaal word wat reeds in die kerkgeskiedenis aan die orde 
kom. Dit geld egter ook van ander vakgebiede. Geen fakul-
teit kan dit didakties bekostig om kosbare tyd deur oor-
vieueling en herhaling van dieselfde stof te verloor nie. 

Dit is dan ook 'n ernstige vraag of oor alle vakke van 
die teologiese ensiklopedie gedoseer moet word. Dit behoort 
moontlik te wees om bepaalde vakke as eksamenvakke te 
behou, maar geen uitgebreide lesings daaroor te gee nie. 
Elke fakulteit sal vir homself moet uitmaak watter vakke 
hiervoor in aanmerking kom. Met 'n paar oriënterende 
lesings en besprekingsklasse behoort studente genoegsaam 
op weg gehelp te wees om in bepaalde kleiner vakke die 
voorgeskrewe literatuur te kan bestudeer en later daaroor 
eksamen te doen. Oor die algemeen kan dit as uitgangspunt 
geld dat teologiese studente reeds nagraadse studente is wat 
in staat behoort te wees om met veel minder voorlesings en 
veel meer selfstandige werk op weg te gaan met die teologie. 

Dit geld veral van dié vakke wat in die eerste plek daar 
is om aan die student 'n hoeveelheid basiese feitekennis mee 
te deel waarsonder hy nie kan klaarkom nie. Sulke vakke 
behoort sover moontlik ook binne die eerste twee jaar van 
die teologiese studie afgehandel te word, sodat die res van 
die tyd vrykom vir die ontwikkeling van insig en selfstandig-
heid. Soos bekend, kan dit die beste gebeur waar studente 
self studiestukke uitwerk, aan besprekingsgroepe deelneem 
en op een of ander manier die geleentheid ontvang om self 
standpunte in te neem en te verdedig. Vanaf die derde jaar 
in die teologie behoort daar dus ruim geleentheid te wees 
vir spesialisasie en die uitbou van geleenthede vir die 
verwerwing van insig. 

Die ideale toestand sal wees dat studente in hulle studie 
gelei moet word vanaf feite na insig, vanaf blote kennis na 
die praktyk. Daarom sal die vakke ook só ingedeel moet 
word, dat die feitekennis van die bibliologiese, ekklesiologie-
se en dogmatiese vakke wat as onmisbare apparaat beskou 
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moet word, die grootste gedeelte van die tyd aan die begin 
van die studie inneem, terwyl die gewig van die studie 
langsamerhand moet oorgaan op die diakoniologiese (ampte-
like) vakke en die missiologie. Die laaste studiejaar behoort 
selfs heeltemal in die teken te staan van spesialisasie in 
teorie en praktyk Vir diegene wat direk na hulle studie in 
die diens van 'n gemeente wil gaan staan, behoort die vierde 
jaar hoofsaaklik die geleentheid tot toepassing van die hele 
teologiese opleiding in 'n praktiese leersituasie te bied. Vir 
diegene wat na hulle B.-graad in teologie nog verder wil 
sludeer, behoort dit naas die oefening in die praktyk ook die 
geleentheid te bied om verder deur te werk in die rigting 
van hulle spesialisasie. 

Die hoofdoel van hierdie opmerkinge is om duidelik te 
maak dat ons nie deur die groot aantal teologiese vakke 
gefrustreer hoef te word nie. Hulle kan georden, ingespan 
en vaartbelyn gemaak word, sodat daar 'n voortgang en 'n 
doelgerigtheid in sigbaar kan word. Waar dit geskied, sal 
die eenheid temidde van die groot verskeidenheid vakke 
bewaar kan bly, sal die entoesiasme vir die teologie vergroot 
kan word en sal ons hopelik onder Gods seënende hand 
pastores en teoloë kan kweek wat die vaardigheid en 
kundigheid besit wat nodig is vir die tyd waarin ons lewe, 
sodat hulle arbeid mag dien 

AD MAIOREM GLORIAM DEI. 

311 



LITERATUUR 
P. ALTHAUS: Die Christliche Wahrheit. Derde druk, Dortmund, 1952, 

(inleidende gedeelte). 
K. BARTH: Kirchliche Dogmatik, 1/1. 
K. BARTH: EinfUhrung in die evangelische Theologies. ZUrich, 1963. 
R. BOHREN e.a.: EinfUhrung in das Studium der evangelischen Theologie, 

Miinchen, 1964. 
M. BRAUN: Reformation des Theologie-Studiums. Hamburg, 1966. 
S. M. DAECKE: Soli die Theologie an der Universitat bleiben? Evange-

lische Kommentare, V, 1972, 196 e.v. 
S. M. DAECKE: Gott in der menschlichen Erfahrung, Evangelische Kom-

mentare, V, 1972, 644 e.v. 
W. F. DANKBAAR—M. DE JONGE: Inleiding tot de Theologische Studie. 

Groningen, 1965. 
G. EBELING: Diskussionsthesen fUr eine Vorlesung zur EinfUhrung in 

das Studium der Theologie, Wort und Glaube, I, derde druk, 
TUbingen, 1967, 447 e.v. 

I. H. EYBERS—A. KONIG—J. A. STOOP: Inleiding in die teologie. Pre-
toria, 1973. 

F. FERRÉ: Basic Modern Philisophy of Religion. Londen, 1968. 
H. G. FRITSCHE: Die Strukturtypen der Theologie. GOttingen, 1961. 
B. W. GANZEVOORT: Inleiding in de Theologie. Kampen, 1955. 
H. G. HESS—H. E. TODT: Reform der theologischen Ausbildung. 7 dele 

sedert 1967, Stuttgart. 
J. HICK: Philosophy of Religion. Englewood Cliffs, N.J., 1963. 
W. D, JONKER: Theologie en Practijk. Kampen, 1968. 
E. JONGEL: Das Verháltnis der theol. Disziplinen unter einander, in: 

Die Praktische Theologie zwischen Wissenschaft und Praxis, MUn-
chen, 1968. 

M. H. KUITERT: Waarheid en Verifikatie in de Dogmatiek, in: Rondom 
het Woord, XIV, 1972, 97 e.v., en in: Om en Om, Kampen, 1972. 

A. KUYPER: Encyclopaedic der Heilige Godgeleerdheid, III, Kampen, 
1909. 

J. MACQUARRIE: Principles of Christian Theology. Londen, 1966. 
J. MOLTMANN: Theologie in der Welt der modernen Wissenschaften, 

in: Perspektiven der Theologie, MUnchen/Mainz, 1968. 
W. PANNENBERG: Wie wahr ist das Reden von Gott? Ev. Kommentare, 

IV, 1971, 629 e.v. 
W. PANNENBERG: Gottesgedanke und menschliche Freiheit. GOttingen, 

1972. 
K. RAHNER: Oberlegungen zur Methode der Theologie en Die Zukunft 

der Theologie, in: Schriften zur Theologie, Band 9, Einsiedeln/ 
ZUrich/KOln, 1970, 79 e.v. en 148 e.v. 

G. TH. ROTHUIZEN: Wat is Theologie? Kampen, 1970. 

312 



F. SCHLEIERMACHER: Kurze Darstellung des theologischen Studiums, 
herultgegee deur H. Scholz, Darmstadt, 1969. 

T. F. TORRANCE: Theology in Reconstruction. Londen, 1965. 
T. F. TORRANCE: Theological Science. Londen, 1969. 
W. TRILLHAAS: Religionsphilosophie. Berlyn, 1972. 
P. VAN BUREN: Theological Explorations. New York. (Nederlandse ver-

taling: Theologisch Onderzoek. Utrecht, 1968.) 
L. J. VAN HOLK: Encyclopaedic der Theologie. Assen, 1938. 
G. VAN DER LEEUW: Inleiding in de Theologie. Amsterdam, 1935. 
H. VOGEL: Gott in Christo. Berlyn, 1951, 1—98. 
O. WEBER: Grundfragen des Studiums der Theologie. Berlyn, 1958. 

313 


