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OPSOMMING 

'N ONDERSOEK NA DIE BETEKENIS VAN GODDELIKE OPENBARINGSKENNIS 

EN WERKLIKHEIDSBEELDE VIR DIE BEGELEIDING VAN DIE MENS 

Hierdie navorsing belig en evalueer die ontwikkeling van die belangrikste wereldbeskouinge 

binne die Westerse kultuur deur op noodsaaklike interaksies tussen die filosofie, religie, 

wetenskap en geskiedenis te konsentreer. 'n Samehangende weergawe van die veranderende 

werklikheid is slegs moontlik wanneer die mens op historiese gebied goed onderle is. 

In die antieke wereld het Vorrne en Idees tydlose waarde gehad. Begrippe as skeppinge van die 

mens is as uitdrukkinge van die meer fundamentele idees of diepste werklikheid beskou. Hierdie 

Idees het die outentieke werklikheid en hoe die mens behoort te !ewe onverborge gemaak. 

'n Fundamentele epogale verandering ('n Kopernikaanse omwenteling) in die perspektief en beeld 

van die modeme wereldbeskouing het met Descartes ingetree en sou by Kant 'n hoogtepunt 

bereik. Met die agteruitgang van die Christendom het die wetenskap meteens sy aanspraak op 

'n nugtere benadering van die konkrete werklikheid versterk en as die bevryder van die mensdom 

na vore getree. Die mens is op radikale wyse uit die middelpunt van die Totale Werklikheid 

(Syn) verplaas. Hierdie verplasing is deur Darwin se relativisme versterk, soda! die wereld sonder 

geestelike doe! en sin gelaat is. 

Die postmodeme intellektuele era toon 'n besondere kompleksiteit, besluiteloosheid en gebrek 

aan konsensus oor die wese van die werklikheid en die ongeslotenheid daarvan. Dit bied egter 

ongeewenaarde moontlikhede en perspektiewe sodat sake van die dag deurskou kan word en 

probleme opgelos kan word. 

Eietydse geskiedenis toon 'n universele neiging tot destruksie, maar ook 'n strewe na politieke, 

sosiale en fi!osofiese hemuwing. Dit wil voorkom of dit die regte tydstip is vir 'n metamorfose 

('n periagoge') van fundamentele beginsels en simbole. Die Westerse denke behoort met die 

grondslae van sy bestaan of die Totale Werklikheid (Syn) te skakel om 'n groter eenheid te verkry 
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en menslike ontheemding te transendeer. Die besinnende ofmetaparadigmatiese benadering kan 

'n balans tussen berekende en besinnende denke bring en openheid vir 'n outentieke postmoderne 

denkmodel skep. Vertroue en geloof is nodig om die drumpel na die mees basiese 

werklikbeidstruktuur oor te steek. 

Sleutelbegrippe: goddelike openbaringskennis, berekende en besinnende denke, Totale 

Werklikheid, postmodern, metaparadigmatiese benadering, vertroue en geloof, begeleiding, 

werklikbeidsbeelde. 
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SUMMARY 

SEARCHING FOR MEANING OF GODLIKE REVELATION KNOWLEDGE AND 

REALITY IMAGES FOR THE ACCOMPANIMENT OF MAN 

This research elucidates and evaluates the development of the major worldviews of the Western 

culture by focusing on the crucial sphere of interaction between philosophy, religion, science and 

history. A coherent account of the changing conception of reality seems to be possible only to 

the extent to which one is historically informed. 

In the ancient world Forms and Ideas were timeless. Conceptual abstractions as creations of the 

human mind were expressions of the more fundamental ideas or deepest reality. These ideas 

unveiled authentic reality and how one should conduct life. 

A fundamental epochal shift (a Copernican revolution) in the perspective and fundamental 

metaphor of the entire modem worldview began with Descartes and culminated in Kant. 

Christianity was undermined and science suddenly stood forth as mankind's liberation appealing 

to common sense and concrete reality. The radical displacement of the human being from the 

centre of Total Reality (Being) was reinforced by Darwin's relativism of the human being, 

leading to a world devoid of spiritual purpose and intrinsic meaning. 

The postmodern intellectual era is profoundly complex, without consensus of the nature of 

reality, it is open-ended, but blessed with an unprecedented wealth of perspectives to engage the 

issues confronting it and to solve problems. 

Contemporary history reflects a universal mood of destruction but also a longing for political, 

social and philosophical renewal. It seems to be the right moment for a metamorphosis (a 

periagoge') of fundamental principles and symbols. The deepest passion of the Western mind 

should be to reunite with the ground of its being, to reconnect with Total Reality (Being), 

embrace a larger unity and transcend human alienation. The reflective or metaparadigmatic 
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approach seems to create a balance between calculative and reflective thinking and create the 

necessary openness for an authentic postmodern model of thought. A threshold needs to be 

crossed demanding trust and faith to bring about the most basic structure ofreality. 

Key words: godlike revelation, calculative and reflective thinking, Total Reality, trust and 

faith, reality images, postmodern, accompaniment, metaparadigmatic approach. 
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SUMMARY 

SEARCHING FOR MEANING OF GODLIKE REVELATION KNOWLEDGE 

AND REALITY IMAGES FOR THE ACCOMPANIMENT OF MAN 

T.G. Smith 

DOCTOR EDUCATIONIS 

PHILOSOPHY OF EDUCATION 

PROMOTER: PROFESSOR JJ BOOYSE 

This research elucidates and evaluates the development of the major worldviews of the Western 

culture by focusing on the crucial sphere of interaction between philosophy, religion, science and 

history. A coherent account of the changing conception ofreality seems to be possible only to 

the extent to which one is historically informed. 

In the ancient world Forms and Ideas were timeless. Conceptual abstractions as creations of the 

human mind were expressions of the more fundamental ideas or deepest reality. These ideas 

unveiled authentic reality and how one should conduct life. 

A fundamental epochal shift (a Copernican revolution) in the perspective and fundamental 

metaphor of the entire modern worldview began with Descartes and culminated in Kant. 

Christianity was undermined and science suddenly stood forth as mankind's liberation appealing 

to common sense and concrete reality. The radical displacement of the human being from the 

centre of Total Reality (Being) was reinforced by Darwin's relativism of the human being, 

leading to a world devoid of spiritual purpose and intrinsic meaning. 

The postmodern int.:llectual era is profoundly complex, without consensus of the nature of 

reality, it is open-ended, but blessed with an unprecedented wealth of perspectives to engage the 

issues confronting it and to solve problems. 



Contemporary history reflects an universal mood of destruction but also a longing for political, 

social and philosophical renewal. It seems to be the right moment for a metamorphosis (a 

periagoge') of fundamental principles and symbols. The deepest passion of the Western mind 

should be to reunite with the ground of its being, to reconnect with Total Reality (Being), 

embrace a larger unity and transcend human alienation. The reflective or metaparadigmatic 

approach seems to create a balance between calculative and reflective thinking and create the 

necessary openness for an authentic postmodern model of thought. A threshold needs to be 

crossed demanding trust and faith to bring about the most basic structure of reality. 

Key words: godlike revelation, calculative and reflective thinking, Total Reality, trust and 

faith, reality images, postmodern, accompaniment, metaparadigmatic approach. 
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HOOFSTUKI INLEIDENDE ORIENTERING 

I.I INLEIDING 

Om hierdie proefskrif in perspektief te plaas en die beweegrede agter die navorsing oor 

openbaringskennis en werklikheidsbeelde uit te spel, moet daar na 'n verhandeling "'n 

Metableties-eksemplariese deurskouing van die Paideiastruktuur" (Smith I 977) terugverwys 

word. Daarin is die oorspronklike geskrifte van Parmenides (Die Lehrgedicht) en Plato 

(Hohlengleichnis) bevra met die doe! om die wesensamehang van die Paideiastruktuur 

(begeleidingstruktuur) oop te dek en te begrond. Dit het terselfdertyd die moontlikheid geskep 

om die verhouding-, verloop-, bedrywigheid-, doe!-, kindheidstruktuur en periagogiese strukture 

te herkonstrueer soos dit oorspronklik aan die mens gegee is. In die bovermelde verhandeling is 

'n daadwerklike poging aangewend om tussen die Doxa (die vasgevange, verduisterde, 

horisontale blikveld wat die berekende denke genoem kan word) en die Aletheia (die Jig, die 

onverborgegemaakte waarheid, die vertikale blikveld of besinnende denke) te onderskei. 

Terselfdertyd is die moontlikheid en noodsaaklikheid van 'n periagoge ('n ommekeer in die 

denke) vanaf die Doxa na die Aletheia sterk beklemtoon. 

Die toepassingsmoontlikhede van die periagogiese struktuur is verder in 'n proefskrif, "Die 

Periagogiese denkverloop as 'n poging tot outentieke agogiese denke" (Smith 1983) nagevors, 

soda! daar tot 'n duideliker konstruering van die besinnende denkverloop gekom kon word. Op 

grond van 'n betreklik omvattende studie van die vertroebelde denkverloop, die destruktiewe 

ideologiestruktuur en die verduisterde kindheidstruktuur is daar onder meer tot die 

gevolgtrekking gekom dat die problematiek van die eietydse bestel nie sonder kennis van die 

verduisteringsdenke begryp kan word nie. In bogenoemde verduisterde, heillose toestand is die 

natuurwetenskaplik georienteerde denke (waarin slegs die syndes bevra word) 

oorbeklemtoon/verabsoluteer. In hierdie denke word daar op afleidings, voorstellings en 

berekeninge staatgemaak en sodanige denkers openbaar dikwels nie meer 'n behoefte aan God 

me. 

'n Indringende studie van die werke van Parmenides, Plato en Heidegger het die navorser bewus 

gemaak van die moontlikheid om 'n periagoge vanaf die verduisteringsdenke (berekende denke) 

na die lig (besinnende denke) te voltrek. Daar is bevind dat die mens tot in-keer gebring kan 
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word, sodat hy horn na die Syn kan keer. Die besinnende denke bevra die sin en waarheid van 

die Syn en open die weg sodat die ontiese dieptes van die lewensopvatlikbeidstruktuur 

oopgeboor kan word. Op hierdie niveau is daar van sin, waarheid, wysheid en dankbaarheid 

sprake. Hier gaan dit ten diepste om die wesenskenmerke van die mens, die verstaan van sin en 

is daar outentieke denke en begeleiding moontlik. 

In 'n proefskrif, "Die implikasies van 'n metaparadigmatiese benadering vir die Historiese 

Opvoedkunde" (Smith 1993) is die lewensopvatlikheidstruktuur sodanig verfyn en verruim dat 

dit as moontlikheidsvoorwaarde vir die denke, kurrikulering, begeleiding en onderrig-leer kan 

<lien. Daar is terselfdertyd op die historiese bewustheid gewys en die agogiese werklikbeid en 

die besinnende denkverloop is teen die agtergrond van antropologiese en ontologiese 

werklikhede bevestig. Die fundarnentele stellingname van die mens teenoor die totale 

werklikheid bepaal die kriteria vir die oortuigingsraamwerk, sinhorison en grondsituasie. 

'n Afleiding wat gemaak kan word, is dat die vraag na die sin en waarheid van die Syn die vraag 

van alle vrae is. Indien hierdie vraag as uitgangspunt aanvaar word, bepaal dit die wyse waarop 

daar gedink, ge!ivalueer en verstaan word. Die besinnende denkverloop is in sy geheel 'n 

korrektiverende denkpoging. Dit wil die mens- en wereldbeskouing waarmee eietyds geopereer 

word, herwaardeer en die eksistensiele vakuum wat as gevolg van die verduisteringdenke 

ontstaan het, lewensopvatlik vu!. Dit betrek die mens in sy totaliteit, sodat die werklikheid 

verstanend-denkend ontmoet kan word. Die klem val vervolgens op die eksisterende en 

transenderende mens met die doe! om sy wording te verseker. 

1.2 DIE AKTUALITEIT VAN DIE BESINNENDE DENKVERLOOP VIR 

OUTENTIEKE DENKE EN BEGELEIDING 

Die eietydse mens voe! te midde van al sy mag ongeborge, omdat hy onder meer sy wetenskap 

op 'n eensydig natuurwetenskaplik georienteerde wyse beoefen. Hierdeur word 'n geweldige taak 

op die skouers van die agogieker geplaas, want dit is belangrik dat hy 'n korrektief sal aanbied 

sodat daar die regte balans aan die berekende denke (waar slegs die syndes bevra word) en die 

besinnende denke (waar die Syn as transendensie bevra word) toegeken word. Die toekoms van 

die mens hang in 'n groot mate daarvan af of hy outentieke antwoorde op die aprioriese 

waarheids- en sinvrae kan vind en daarvolgens kan !ewe. 
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Die besinnende ingesteldheid wil die mens na sy ware aard as sedelike, religieuse en sinsoekende 

wese raaksien. Hierdie ingesteldheid en die begeleiding wat dit onder meer moontlik maak, hied 

'n ereplek aan die lewensopvatlikheidstruktuur en lewensopvattingsverwerkliking. Die gedagte 

is om die verhoudinge waarin die mens staan sover moontlik weer in die regte verband te bring. 

Eers wanneer die mens geleer het om besinnend te dink, is daar van relasievolheid sprake. Die 

besinnende denkverloop (-model) bring nie net die horisontale tydsdimensie (van verlede en 

hede) na vore nie, maar veral ook die vertikale tydsdimensie, waardeur die denke oor waarheid, 

sin en 'n sinvervulde toekoms moontlik word. Die agogieker word daardeur in staat gestel om 

die mens s6 te begelei dat hy sinsoekend op weg is en daar weer van 'n sinvervulde toekoms 

sprake kan wees. Ware toekomsstigting word daardeur 'n uitreiking bo die tydelike (die 

berekende) in die rigting van die tydlose en sinvolle. Laasgenoemde is metaparadigmatiese denke 

wat die berekende, positivistiese denkmodel te bowe gaan. 

Die besinnende denkverloop of metaparadigmatiese denkverloop is onder meer in bogenoemde 

proefskrifte en antler geskrifte verduidelik en beskryf(Smith 1983:165-209; Steyn 1991:1-23; 

Smith 1993:133-168). Hierdie inligting kan nie hier herhaal word nie, maar sal as vertrekpunt 

vir hierdie proefskrif gebruik word. Die moontlikheid bestaan ook dat elke stap van die 

denkverloop met behulp van antler eksponente geverifieer en bevestig kan word. Die besinnende 

denkverloop kan dan as kriterium vir antler werklikheidsbeelde aangewend word. Deur middel 

van die besinnende denkverloop word die volgende belangrike aangeleenthede moontlik, 

naamlik: 

• om die Totale Werklikheid of Syn fenomenologies-hermeneuties te bevra. 

• om die band wat daar oorspronklik tussen die Syn en die denke bestaan het te herstel. Die 

hermeneutiese sirkel wat sodoende herstel word, maak Synsdenke ofbesinnende denke 

moontlik en noodsaaklik. 

• om die diepste synsgronde met behulp van geloofskennis bloot te le. Die Synsgronde 

( ontologie) is slegs langs fenomenologiese weg moontlik en sinvol, sodat daar tot 'n 

fundamentele ontologie deurgedring kan word. 

• om tussen die ontologie en die Syn te kan onderskei. Die ontologie as die syndheid van 

die syndes in totaal bevra slegs die syndes en maak berekende denke moontlik. Wanneer 

dit om die besinnende denke gaan, word die Syn bevra, daarom word dit ook Synsdenke 

genoem. Hier is van die Syn as transendensie sprake. 
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• om die denke van die verabsolutering van die tegniese of wetenskaplik georienteerde 

denke te bevry en die regte balans aan die berekende en besinnende denke te gee. Die 

besinnende denke kan dus nooit 'n keuse teen die berekende denke wees nie. 

• om in verwondering elke denkstap van die besinnende denkverloop te neem, want die 

Syn transendeer alle syndes en kan nie 'n synde wees nie. 

• om sin en waarheid van die Syn onverborge te maak terwyl die Syn selfmisterie bly. Die 

Syn is ongeslote, onuitputlik en kan nie ten volle openbaar word nie. 

• om tydlikheid (temporaliteit) as die grond en horison te gebruik soda! die vraag na die 

sin en waarheid van die Syn gestel kan word. 

• om sinsoekend, waarheidsoekend en wysheidsoekend op weg te wees, terwyl dit aan die 

eise van die Totale Werklikheid of Syn voldoen. 

• om die partikuliere voortdurend teen die agtergrond van die Totale Werklikheid of Syn 

te verifieer. 

• om radikaal, krities, verantwoordbaar te dink, want die besinnende denke is nie neutrale 

denke nie, maar maak oorskryding, transendering of oorstyging van die tyd-ruimtelike 

beperktheid en paradigmatiese beperkinge moontlik. 

• om die openheid en weg te verskaf sodat die verskillende menskundige wetenskappe, 

teoriee of filosofiee volgens eie wereld- en lewensbeskouing en aan die hand van die 

universele tot voile potensiaal kan ontwikkel. 

• om die mens te help om die gawe van die Syn in dankbaarheid te aanvaar en met sy hele 

leefwyse daarop te antwoord. 

• om 'n outentieke tydsbekouing moontlik te maak sodat die tydlose en die tydlike van die 

agogiese werklikheid na vore kom. 

• om die waarheidsgehalte van die bowe- of buite-tydelike ervaring in ere te herstel en 

erkenning aan die ewigheidsdimensie wat bokant die wetenskaplike uitsprake van die 

berekende denke uitstyg, te gee. Sodoende kan 'n eensydige, tegnies-wetenskaplike 

kultuur vermy word. 

• om die menslike bewussyn en die natuurwetenskappe te herenig en die partikulariteit van 

die wetenskap binne die Totale Werklikheid te beklemtoon. 

• om die belangrikheid en onherleibaarheid van die historisiteit in die soeke na 'n 

toereikende begrip van die Syn te erken en beklemtoon. 

• om te beklemtoon dat slegs wanneer die historisiteit in die !ewe van die mens voltrek 

word, daar van werklike begrip of verstaan sprake is, want die historiese karakter maak 
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die terugkerende en oorstygende beweging wat op die toekoms gerig is, moontlik. 

Sinbelewing hang dus ten nouste met die herlewing van die oorspronklike saam. 

• om daarop te wys dat die lewensopvatting wat op historiese wortels berus, bevrydend kan 

inwerk en rigting en sin aan die agogiese bemoeienis gee. 

• om die agogiese werklikheid in tyd en ruimte te bevra, te verhelder en te belig. 

• om die algemeenste, oorspronklikste en uitsonderlikste van die agogiese werklikheid teen 

die agtergrond van die antropologie en die ontologie te bevra. 

• om eksistensie as 'n temporele aangeleentheid te benader, sodat die mens as tydgemoeide 

wese wat die verlede en die toekoms in die hede teenwoordig stel, getoon kan word. 

• om op grond van sy (die denkverloop) begronding in tydlikheid/temporaliteit rigting aan 

die postmodernistiese tyd en toekoms te gee. 

• om die tydlikheid as die transendentale horison van die vraag na die sin en waarheid van 

die Syn te gebruik en bokant alle menslike beperkinge (metaparadigmatiese denke) uit 

te reik. 

• om die toekoms teenwoordig te stel en die wording van die mens te probeer verseker. Die 

besinnende denke word as 'n ope moontlikheid na die toekoms ervaar. 

• om die mens te help om sy oneindigheid in sy eindigheid te beleef. Die mens kan 

sodoende sy eindigheid as vormende faktor gebruik. 

• om die mens te help om sy erfenis as opgawe te aanvaar. Doen hy dit nie, word hy van 

sy wese en wereld vervreem ( ontheemding). Die verlede moet teenwoordig gestel, bedink 

en herbedink word. Die begrip oorlewering (liberare of liberty) beteken onder meer 

bevryding. Die waarheid wat s6 verkry word, maak vry. 

• om 'n herwaardering of korrektief op die lewensopvatting, wereld-, mens- en 

kindbeskouing moontlik en noodsaaklik te maak. Die besinnende denkverloop kan as 

sinonverborgemakende perspektief'n outentieke toekomsbeskouing genereer. Die mens 

se !ewe gaan nie slegs om wetenskaplike insigte nie, maar ook om diepere dimensies wat 

in die wereldbeskouing en lewensopvatlike beliggaam word. 

• om vrae aan die antropologiese en ontologiese werklikheid vanuit die agogiese 

werklikheid selfte stel. Feite vanuit die antropologiese en ontologiese werklikheidsvelde 

kry daardeur agogiese segswaarde, sodat die vrae rondom die bestaan en sin van die 

begeleiding beantwoord kan word. Hierdie antwoorde is moontlik omdat die mens horn 

ten opsigte van die wereld kan transendeer. 
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• om die lewensopvatting as moontlikheidsvoorwaarde vir 'n behoorlike mensbeeld voor 

te hou, want die mens se beskouing oor die )ewe bepaal ook sy beskouing oor die 

begeleiding omdat hy vanuit sy eie wereld- en lewensbeskouing redeneer. 

• om aan te toon dat vooronderstellinglose wetenskap feitlik onmoontlik is, daarom is 

onbevange neutrale bewussyn onbereikbaar en behoort enige pretensie in hierdie verband 

Jaat vaar word. 

• om die lewensopvatting in die Jewensopvatlikheidstruktuur tot verskerpte wetenskaps

beoefening aan te wend. 

• om daarop te wys dat alle wilsbesluite van waaruit daar gedink word vanuit die 

lewensopvatting kom, wat altyd ook binne die lotsbedeling van die Totale Werklikheid 

of Syn geskied. Dit is antwoorde op die opgawe wat die Syn aan die mens stel. 

• om die mens tot verantwoording te roep, want die besinnende denkverloop word met 

waardes en norme onderle, beheer en gerig. 

• om die relasies tussen die mens en die wereld, die mens en tyd, die mens en sy plek in 

die tyd en transendente voortdurend te beklemtoon en te vemuwe. Die dialoog en 

kommunikasie tussen die mens, dinge, antler en God is van kardinale belang. 

• om daarop te wys dat daar nie net van 'n subjek-objek of ek-dit relasie sprake is nie, maar 

van 'n veelheid van relasies en kenwyses. Die relasies (ek-dit, ek-jy en ek-God) behoort 

'n onlosmaaklike eenheid te vorm. 

• om die bestaande (modeme/berekende) paradigma te oorstyg ofte transendeer. Dit dui 

weer eens op die metaparadigmatiese karakter. 

• om 'n ommekeer of periagoge op die denkverloop te bewerkstellig wat in sy geheel 'n 

korrektiverende denkpoging is. Dit is terselfdertyd 'n terugkeer na die wese van die mens, 

menswees en menswaardigheid. 

• om deur middel van die periagoge die valse geborgenheid te ontmasker en nood aan 

outentieke geborgenheid te wek. Deur die periagoge word die mens se greep op die 

wereld al denkend, soekend en wagtend op die gawe van die Syn verstewig. 

• om die mens te help om te eksisteer, te besin en die wereld as woonplek te konstitueer. 

Hier is daar van sinvolle begeleiding sprake. 

• om op die noodsaaklikheid vir 'n periagoge te wys wanneer dit om oorsprongsoekende 

of grondliggende denke gaan. 

• om aan te toon dat die agogiese gebeure 'n synde van die Syn is en binne die struktuur 

van die besinnende denke as 'n ontiese feit ervaar word wat vir alle mense, te alle tye 
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waar blyk te wees en gevolglik tot die Totale Werklikheid of Syn behoort. 

• om na intersubjektiewe, universele kennis te soek. Dit gaan dus om die deurskouing van 

die agogiese werklikheid tot in sy diepste synsgronde, sodat die essensiele, die 

universele, die perenniale met al sy sinsamehange onverborge gernaak en beskryf kan 

word. 

• om die klem op die menslike van die begeleiding te laat val. Dit gaan hier om 

toenemende menswording en die geleidelike verwerkliking van lewensverpligtende 

norrne. Die mens is iemand wat anders kan word, daarom is begeleiding moontlik en 

noodsaaklik. 

• om daarop te wys dat die mens op grond van sy Synsongeslotenheid, openheid, sinsoeke 

en -vinding self iemand of draer van waardigheid kan word. 

• om die moontlikhede van die mens langs hierdie weg maksimaal te ontgin en op die 

feilbaarheid van die mens te wys. 

• om daarop te wys <lat die menslike bestaan 'n gesitueerde bestaan is en <lat elke situasie 

'n. bepaalde ingesteldheid met betrekking tot die verlede, hede en toekoms 

verteenwoordig. Die mens moet die situasie transendeer en sy plek binne tyd en ruimte 

bepaal. 

• om die in-die-wereld-wees van die mens as sy oorspronklikste wesenskenmerk te erken. 

• om die te bowe gaan of oorskryding van die in-die-wereld-wees moontlik te maak sodat 

die mens tot inkeer kan kom en tot sy wese kan terugkeer. Die ontheemde mens kan slegs 

weer sy wese vind, wanneer hy deur die Syn aangespreek word. 

• om die weg en die geborgenheid te hied sodat die mens se in-die-wereld-wees as 'n 

opgawe of geleentheid ervaar kan word wat hy kan aanvaar ofverwerp. Sonder hierdie 

geborgenheid, vertroue in die sin van menswees en geloof in die toekoms is alle pogings 

tot wereld konstituering vrugteloos en sinloos. Die geborgenheid kan die mens help om 

te word wat hy behoort te wees. 

• om die koeksistensie van die mens as 'n bestaan saam en met ander in die wereld te 

beklemtoon. Die keuses wat die mens voortdurend maak stel aan horn behoorlikheidseise. 

Die sin van die eksistensie le in die menslike belewing van tyd en ruimte. Dit maak <lat 

die mens kan stelling inneem en verhoudinge inisieer. 

• om die wereld op 'n menslike wyse te bewaak, te bewerk en te bewoon. Deur die waardes 

toe te eien, gee die mens aan sy wereld sin. 
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• om die !ewe en begeleiding in ooreenstemming met die behoorlikheidseise normgerig te 

laat geskied. 

• om na 'n basis te soek waarop daar vemuwend gedink kan word. 

• om 'n altematiefvir daardie denke en kennis te hied wat net vir 'n bepaalde tyd geld en 

wat markverwante kennis of die gebruikwaarde van kennis oorbeklemtoon. 

• om veranderinge wat van tyd tot tyd as noodsaaklik geag word, op grond van en teen die 

agtergrond van die onveranderlike werklikheid aan te bring. Dit gaan dus oor die 

formulering van 'n agogies verantwoorde beskouing en denkverloop. 

• om tyd en ruimte oorskrydend oftransenderend te dink soda! daar 'n sinvolle woonruimte 

geskep kan word en 'n sinvervulde toekoms verseker kan word. 

• om dinge in hul volle betekenis te laat verskyn en sorgsaam daarmee om te gaan. 

• om die mens tot verdere, diepere en ware insigte te bring. Om dit te doen moet die 

subjek-objek polariteit opgehef word, sodat die interafhanklikheid wat daar tussen die 

Syn en die denke bestaan beklemtoon kan word. 

• om te beklemtoon dat die eksistensie die menslikheid van die mens openbaar. Die mens 

toon sy wese deur te eksisteer en as eksisterende persoon te transendeer. 

• om die mens te help om die grense te bepaal waarbinne hy sy wereld wil konstitueer en 

tot tuiste wil maak. 

• om te beklemtoon dat openheid 'n grondvoorwaarde vir begeleiding is. Dit maak 

begeleiding moontlik en noodsaaklik. Die mens moet egter die verantwoordelikheid vir 

eie wording aanvaar. 

• om die mens tot seltbegryping te help. Daardeur leer hy sy moontlikhede, maar ook 

beperkings ken. 

• om die mens te help om geleidelik van selfstandigheid blyke te gee. Hierdie 

selfstandigheid kan geleidelik langs die weg van singewing, sinbelewing en 

sininterpretasie bereik word. Hier is gevolglik van 'n geestelike ontvouing na die toekoms 

sprake. 

Uit die voorafgaande moontlikhede kan daar afgelei word dat die mens voortdurend voor 'n 

bepaalde uitleg van die Syn staan (Heidegger 1929:14). Dit maak horn erfgenaam van die 

verlede. Die erfenis of gawe (skenking) van die Syn is veronderstel om rigting aan die mens te 

gee soda! hy die toekoms op 'n sinvolle wyse kan betree. Sou die mens hierdie opgawe aanvaar 

en herbedink, dan is die moontlikheid sterk dat daar na die wese van dinge, ook die begeleiding, 
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deurgedring kan word en dan is daar van eksistensie, outentieke denke en begeleiding sprake 

(Heidegger 1927:386). Hier word daar besinnend met die oorspronklike gebeure waarbinne die 

syndes bestaan, verwyl. 

Die besinnende denkverloop is 'n poging om so radikaal te dink dat die misterie van die Syn en 

die godheid onverborge gemaak word. Dit is op grond hiervan dat Heidegger kon se dat daar eers 

in die Jig van die godheid gepoog kan word om te se wat die woord "God" beteken (Heidegger 

1973(a):65). Die gesekulariseerde magsmens wat van subjektiwiteit oorloop kan nie besinnend 

dink en die waarheid ken nie (Jager 1978:55). Hierdie mens het begeleiding nodig sodat hy tot 

inkeer kan kom. Die denke oor die sin en waarheid van die Syn (die besinnende denke) staan dan 

ook as helende ofreddende denke bekend (Wisser 1970:54). Die besinnende ingesteldheid roep 

die mens tot 'n radikale denkhouding op, want die sin en waarheid van die Syn moet oorpeins 

word. Die inisiatief gaan van die Syn self uit (Franzen 1976:67). 

W anneer die mens die vraag na die sin en waarheid van die Syn stel, dan openbaar God homself 

in die onverborgemaking van die Syn (Jager 1978:73-74). Die Synsvraag open die ruimte of weg 

sodat die Godsvraag gestel kan word en openbaringskennis aan die mens wat besinnend dink 

oorgedra kan word. Die Synsvraag mag nie met die Godsvraag verwar word of daaraan gelyk 

gestel word nie. 

Dit kan aanvaar word dat die keuses wat die mens maak, verreikende gevolge vir sy wese, sy 

denke, sy leefuryse en sy begeleiding kan he. Dit was sekerlik wat Heidegger (1966:6-10) in 

gedagte gehad het toe hy gese het dat begeleiding behoort iets met die mens te laat gebeur en dan 

noem hy dit die verwesenliking van lewensvervulling. Die vraag na die sin en waarheid van die 

Syn is 'n voortdurende, denkende op-weg-wees na die openbaringskennis (Smith 1993: 171 ). Dit 

gaan hier ten diepste om bestemmings- ofkoersvrae (Steyn 1991:22). Dit is heilsame denke. 

Die besinnende denkverloop wat die struktuursamehang van die agogiese werklikheid weergee 

en die segswaarde wat die antropologiese en ontologiese werklikheidsterreine vir die agogiese 

het, uitbeeld, sal vervolgens gelllustreer word. Die skematiese voorstelling is 'n poging om die 

samehang van die lewensopvatlikheidstruktuur, die blikvelde en die denke wat daarmee 

saamhang, die verskillende relasies, die verskillende ervaringsvlakke en openbarings- of 

geloofskennis in een omvattende model te illustreer. 
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As verdere verdieping van hierdie besinnende, metateoretiese of metaparadigmatiese 

denkverloop wat alle grense, horisonne en teoriee oorslay, verbreed, transendeer of te bowe gaan 

wil die navorser in hierdie proefskrif die betekenis van werklikheidsbeelde en openbaringskennis 

vir die denke en begeleiding van die mens onverborge maak. Dit vereis 'n besondere denkende 

gerigtheid op die werklikheid in sy totaliteit sodat die betekenis, die sin deurbreek en ruimte vir 

openbaringskennis geskep word. 

1.3 PROBLEEM- EN DOELSTELLING 

Op grond van die voorafgaande kan beweer word dat die besinnende denkverloop op 'n 

besondere werklikheidsbeeld berus. Daar is onder meer daarop gewys dat die soeke na insig, 

grond, sin, waarheid, die wese van die mens, die metafisiese en 'n totaliteitsbeeld van kardinale 

belang is vir die !ewe, denke en begeleiding van die mens. 

Volgens Heidegger (1970(a):37) onderskei die tegnologie dikwels nie duidelik tussen die Syn 

en die syndes nie. Dit stel meestal ook die vraag na die sin en waarheid van die Syn (Totale 

Werklikheid) heeltemal ter syde, ten spyte daarvan dat hul wese daarvan afhanklik is. Hierdie 

onderskeiding is egter van kardinale belang vir die eksistensie van die Dasein. Die Syn openbaar 

homself aan die Dasein daarom is dit moontlik om na die grond van alles te vra. Outentieke 

denke en begeleiding is in verduisterde omstandighede soos die van Synsverlatenheid en 

Synsvergetelheid net nie moontlik is nie. 

Teen hierdie agtergrond sal daar in hierdie proefskrif gepoog word om die volgende vrae te 

beantwoord: 

• Is openbaringskennis met wetenskaplike werkswyses versoenbaar? 

• Bied die besinnende denkverloop 'n universele, intersubjektiewe grondslag 

(werklikheidsbeeld) vir outentieke denke en begeleiding en open dit die weg tot die 

uitdrukking van Jewenservaring en openbaringskennis? 

• Kan die besinnende denkverloop die waarheidsgehalte van die bowe- of buite-tydelike 

ervaring in ere herstel? 
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• Is begeleiding langs die weg van die besinnende denkverloop by uitstek 

lewensopvattingverwerkliking binne die lewensopvatlikheidstruktuur? Is 'n korrektief op 

die lewensopvatting, wereldbeskouing en mens- en kindbeskouing moontlik? 

• Is die besinnende denkverloop op grond van sy begronding in tydlikheid geskik om 

rigting aan die toekoms te gee? 

In afdeling 1.2 is daar in die vooruitsig gestel dat die besinnende ingesteldheid die mens na sy 

ware aard as sedelike, religieuse en sinsoekende wese wil beskryf en begelei. Terselfdertyd is 

gese dat die begeleiding op lewensopvattingsverwerkliking gerig word. In hierdie afdeling ( 1.3) 

is daarop gewys dat die besinnende denkverloop op 'n besondere werklikheidsbeeld berus. Die 

sinfenomeen sal vervolgens dan ook gebruik word om kriteria te formuleer. Hierdie kriteria kan 

dan gebruik word om werklikheidsbeelde met betrekking tot hul betekenis vir die !ewe, denke 

en begeleiding te evalueer. Die volgende vrae kan onder meer gevra word: 

• Is die beskrywing van die wereldbeeld/werklikheidsbeeld verstaanbaar, gedetailleerd en 

gei:ntegreerd? 

• Is dit wetenskaplik verantwoordbaar en vry van ideologiese manipulasie? 

• Adem dit 'n diepe besorgdheid oor die mens en sy/die wereld? 

• Opereer dit met 'n menswaardige mens- en kindbeskouing? 

• Het die werklikheidsbeeld wye bestek, dit wil se bestryk dit die hele kader van die Totale 

Werklikheid of Syn? 

• Is die uitsprake, beskouinge en teoriee waarmee die gegewe werklikheidsbeeld opereer, 

onderling versoenbaar? Is die werklikheidsbeeld vry van innerlike teenstrydighede? 

• Maak die werklikheidsbeeld die werklikheid onverborge? Onthul dit waarheid en gaan 

dit sinvervullend te werk? 

• Is die werklikheidsbeeld oop vir intrasistematiese ( eie uitsprake, beskouinge en teoriee) 

sowel as ekstrasistematiese toetsing, met antler woorde stem dit met die werklikheid 

ooreen? 

• Gaan die werklikheidsbeeld dehumaniserend te werk, want dan is dit onaanvaarbaar? 

• Bestaan die moontlikheid dat daar vernouend en verruimend binne hierdie 

werklikheidsbeeld gedink kan word? 
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Dit is in hierdie stadium helangrik om daarop te wys dat 'n verantwoordhare 

werklikbeidsheskouing essensieel vir outentieke denke, hegeleiding en openharingskennis is. 

Omdat die Agogiek 'n menskundige wetenskap is, mag dit nie uit huite-menslike gegewens of 

sisteme afgelei word nie. Die verabsolutering van een of meer menslike verskyningsvorme is ook 

met die oog op outentieke hegeleiding ongewens. 

Die vraag na die wese van die mens, die menslike van die mens, is van kardinale helang wanneer 

hy en sy hegeleiding in totaliteit hevra, hedink en heskryf word. Hierdie hevraging en soeke na 

die diepste wetenskaplik verantwoordhare synsgronde van die hegeleiding, die fundamentele 

strukture en sinsamehange word moontlik gemaak omdat die mens kan eksisteer en kan wereld 

stig, want mens en werklikbeid (wereld) is op mekaar aangewese. Hier moet duidelik tussen 

daardie denke wat die menslike van die mens in sy leefwereld raaksien en die denke wat van 'n 

natuurwetenskaplik georienteerde menswetenskap en denke proheer uitgaan, onderskei word. 

Die vraag na die wese van die mens hehoort die vraag na die moontlikbeid van hegeleiding te 

wees. Menswees sonder hegeleiding is ondenkhaar. Hieruit volg dat sinvolle antwoorde op die 

vraag na die wese van die mens ook sinvolle antwoorde op die moontlikbeid en sinvolheid van 

die hegeleiding sal hied. Die agogieker vra dus hoe die mens as steeds wordende totaliteit hinne 

tyd en ruimte hegelei kan word, sodat hy in toenemende mate self iemand kan word en as 

waardige mens gereken kan word. Hier gaan <lit om die spanning tussen wat is en <lit wat hehoort 

te wees. 

Onderliggend aan elke uiteensetting van werklikbeidsheelde is daar hepaalde gesigspunte of 

neigings waarneemhaar. Dit is so omdat dit vir die denker/navorser onmoontlik is om 

hoegenaamd geen standpunt te he nie. Indien 'n werklikbeidsheeld 'n omvattende hlik op die 

werklikbeid hied en as konseptuele raamwerk kan <lien om die werklikbeid te interpreteer, staan 

die volgende essensiele kenmerke uit: 

• Dit hems op sekere voorveronderstellinge. 

• Daar is talle werklikbeidsheelde wat tegelyk kan hestaan ofmekaar kan uitsluit. 
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• Dit word deur die kognitiewe (<link, redeneer), die affektiewe (gevoel, emosies) en die 

konatiewe (handelinge) belnvloed. Die verhouding tussen hierdie elemente kleur die 

totale werklikheidsbeeld. 

• Werklikheidsbeelde en kultuur belnvloed mekaar wedersyds. 

• Werklikheidsbeelde verskil in graad van sistematisasie. 

As einddoel van die filosofie is werklikheidsbeelde 'n poging om die grondvrae oor die sin van 

die !ewe te beantwoord en tot openbaringskennis deur te dring. 

1.4 TITELANALISE EN DIE OMSKRYWING VAN VERBANDHOUDENDE 

BEG RIPPE 

Die volgende begrippe sal dikwels in hierdie proefskrif gebruik word en verdien verdere 

verduideliking: 

1.4.1 Openbarings- of geloofskennis 

Wanneer <lit om die eksistensie van die mens gaan, is die neutraliteit van kennis onaanvaarbaar. 

W anneer daar in hierdie proefskrif tussen die berekende en besinnende denke onderskei word, 

dan is <lit ook nodig om tussen 'n humanistiese en telstiese ingesteldheid te onderskei (Smith 

1987:53). Die mens staan dus of in 'n positiewe of in 'n negatiewe relasie tot God. Die 

humanistiese inkleding beskou en bevra begeleiding suiwer op grond van die menslike denke en 

gedrag. Dit is onder meer die situasie by die meer radikale idealisme, realisme, empirisme, 

pragmatisme, sosialisme en eksistensialisme. God word dikwels as die hoogste waarde beskou 

en sodoende gedegradeer (De Graaff 1960:48). 

'n Tei"stiese ingesteldheid erken God/god as Skepper/skepper, Bron/bron, Wetgewer/wetgewer, 

Grond/grond ensovoorts. Binne hierdie ingesteldheid kan die besinnende denke tot sy voile 

konsekwensies gevoer word. Wanneer Heidegger (1967(c):162) se die Syn "Es ist selbst" dan 

word daarmee nie bedoel <lat die Syn God is of <lat <lit 'n wereldgrond is nie. In hierdie proefskrif 

en die besinnende denkverloop word die Syn en God ook nie gelyk gestel nie. Die Syn word as 
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die Totale Werklikheid beskou. God mag nie gedegradeer en binne die ruimte ingetrek word wat 

deur die denke oorheers word nie. Die Syn val eerder binne die domein van openbarings- of 

geloofskennis. 

Die denke moet eerder herskep word sodat hierdie onderskeid tussen God en die Syn tot sy reg 

kan kom en God Homself aan daardie mense kan openbaar wat reg/outentiek dink. Dit is dan ook 

die besinnende denkverloop wat die ganse horison open soda! daar van openbaring sprake kan 

wees. Die moontlikheid dat God Hom aan die mens openbaar is 'n geloofsdaad - dit is genade. 

Hierin le vir die mens 'n opgawe opgesluit, want hy moet voortdurend keuses maak. Hy moet met 

sy lee!Wyse daarop antwoord. 

Die mens is slegs 'n verstandige gespreksgenoot wanneer dit God behaag, daarom moet die mens 

vanuit God se wil verstaan word. Dit is belangrik dat God se skeppingsbedoeling sover moontlik 

verwesenlik word. Die Woord voltrek sig in die geskiedenis, maar le ook buite die grense van 

die mens se geskiedenis - dit is Heilsgeskiedenis. Sonder God verloor die Woord sy betekenis. 

God is die Grond, die Oorsprong van alles en mag nooit tot 'n objek gedegradeer word nie. 

Waarheid is dit wat God spreek en in Jesus Christus openbaar. 

1.4.2 Werklikheidsbeelde 

Die begrip werklikheidsbeeld(e) omvat die idee wat die mens(e) van die aard, samehang, waarde 

en betekenis van alles wat bestaan, die Totale Werklikheid of Syn het. Werklikheidsbeelde kan 

bewustelik of onbewustelik dee! van die mens se denke vorm. As sulks besit dit eerder 'n 

regulatiewe as 'n substantiewe karakter. 

'n Werklikheidsbeeld funksioneer as 'n algemene skema met behulp waarvan die mense die 

dinge, die syndes waarmee hulle in aanraking kom, kan orden en ten opsigte waarvan hul hulself 

in die werklikheid kan orienteer. Dit gaan oor die Totale Werklikheid, daarom het dit ook met 

daardie aspekte te make wat die kennis ofkenvermoens van die mens transendeer, dit wil se nie 

net om die waarneembare nie, maar ook die onsigbare werklikheid wat daaragter veronderstel 

word. Dit gaan in hierdie proefskrif nie net oor die bestaan/syn van die werklikheid nie, maar 
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veral om die betekenis/waarde en sin daarvan vir die mens. 

Alhoewel werklikheidsbeelde slegs in die bewussyn van individue bestaan, is dit nooit suiwer 

individuele aangeleenthede nie, maar het dit 'n kollektiewe karakter. Die individu is altyd dee! 

van 'n klas, 'n volk of'n bepaalde kultuurperiode. Die individuele is in hierdie opsig altyd aan die 

kollektiewe ondergeskik. In hierdie proefskrifkan die Westerse kultuur en godsdiens breedweg 

in drie eras verdeel word, naamlik die Antieke (6de eeu v.C. - 3de eeu n.C.), die Middeleeue (4de 

- 15de eeu) en die Moderne (16de eeu tot en met die hede). Volledigheidshalwe sal daar in die 

finale hoofstuk van die postmodernisme melding gemaak word. 

1.4.3 W@reld- en Iewensbeskouing 

Kennis van die leefwereld, die grondhouding van waaruit die mens !ewe en sy bestemrning is van 

groot belang. Die grondhouding wat hier ter sprake is, is sy wereld- en lewensbeskouing. Geen 

ware begeleiding is moontlik en denkbaar sonder die krag van 'n lewensopvatting nie. 

1.4.4 Die Iewensopvatlikheidstruktuur 

Binne die lewensopvatlikheidstruktuur, wat ten nouste met die besinnende denkverloop verband 

hou, word die finale eksistensiele beslissings of wilsbesluite geneem. Aan die hand van 'n 

bepaalde lewensopvatlikheidstruktuur kies die navorser self'n uitgangspunt van waaruit hy oor 

die mens en die wereld kan dink. Dit gebeur omdat hy deur sekere lewenswaardes of 

behoorlikheidseise aangegryp is. Hierdie eise verteenwoordig 'n bepaalde siening oor die aard, 

die wese en bestemrning van die mens en sy begeleiding. Begeleiding dui op 

lewensopvattingverwerkliking, want neutrale begeleiding is nie moontlik nie. As draer van 

betekenis vereis die lewensopvatlikheidstruktuur 'n klaarblyklike, onbetwisbare en onontkombare 

bodem vir die verdere maar radikale bedinking van die agogiese werklikheid (Steyn 1991 :8). Dit 

verskaf norme wat tot elke denkstap hydra. Sodoende word die lewensopvatting in diens van 

verskerpte wetenskapsbeoefening aangewend. 
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Binne die lewensopvatlikheidstruktuur word daar vanuit 'n veelheid van relasies gedink. Die 

fundamentele relasies is die ek-dit, die ek-jy en die ek-God relasies wat 'n onlosmaaklike eenheid 

behoort te vorm. 'n Oorbeklemtoning van die ek-dit relasie bedreig egter die eenheid, want ek 

en jy/sy is subjekte wat nie deur die berekende denke kenbaar gemaak kan word nie. Net so is 

God Subjek. Die ek-dit relasie word deur 'n waarnemingshouding gekenmerk terwyl die van die 

ek-jy relasie 'n persoonshouding en die ek-God relasie 'n geloofshouding verteenwoordig. Al 

hierdie relasies spreek die mens aan en hy moet op die aanspraak antwoord deur te eksisteer. Dit 

bepaal die mens se bestaan. 

Die hele lewensopvatlikheidstruktuur berus op historisiteit, want die lewensopvatting is 'n 

historiese aangeleentheid. Binne die raamwerk van hierdie struktuur word daar na sin, waarheid 

en wysheid g;esoek. 

1.4.5 Die besinnende denkverloop 

Die besinnende denke het met die wese van die mens te make en dui 'n leefwyse aan. Dit is die 

enigste wyse waarlangs die sin en waarheid van die Syn (Totale Werklikheid) bedink en 

onverborge gemaak kan word (Steyn 1991:11). Word die agogiese werklikheid nie teen die 

agtergrond van die Syn bevra nie, is eg besinnende of outentieke denke en begeleiding nie 

moontlik nie. Ten einde besinnend te kan <link en begelei moet daar 'n ommekeer (periagoge') 

vanuit die berekende denke na die oorspronklike of besinnende denke plaasvind (Heidegger 

1957:44-48). Hierdie ommekeer in die aard en beweging van die denke stel die mens in staat om 

die natuurwetenskaplike benadering, uitsprake en waarheidsbeskouing te oorstyg. Die dualiteit 

van die denke word egter nie deur die besinnende denke opgehef nie. Die mens wat in 

Synsverlatenheid, Synsvergetelheid en daarom in 'n eksistensii!le vakuum verkeer, moet geleer 

word om met die nodige verantwoordelikheid die vraag na die sin en waarheid van die Syn te 

stel. Sodoende kan die mens weer by sy wese teruggebring word. Besinnende denke is 

sinsoekende, Synonthullende, heilsdenke. 
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1.4.6 Die Syn (Totale Werklikheid) 

Parmenides (± 515 v.C.) het al in sy bekende Lehrgedicht waar hy 'n dialoog met die baie jong 

Sokrates voer, die Syn as 'n volkome geheel, tydloos, onveranderbaar en onvernietigbaar beskryf 

(Smith 1977 :4 7-48). Heidegger beskou die vraag na die sin en waarheid van die Syn weer as die 

wydste, diepste, oorspronklikste, prinsipieelste en konkreetste van al le vrae ( Gethman 197 4: 184) 

en as die onuitspreekbare, ondeurgrondelike waarheid - die lig, die bron van alles (Heidegger 

1973(a): 120). Syndenke is daarom wesenlike, oorspronklike en gehoorsame (aan die Syn) denke. 

Dit is die eenheid in die verskeidenheid, maar dit is nie aan God gelyk te stel nie en mag ook 

nooit aan God gelyk gestel word nie. 

Die Syn is die grond vir alle syndes (dinge) (Heidegger 1973(b):l6). Ook die agogiese gebeure 

tree as 'n synde aan die lig. Die Syn self bly verborge en kan nooit volledig geken word nie. 

Indien die sin van die agogiese gebeure dus onverborge gemaak wil word, moet dit teen die 

Totale Werklikheid of Syn (as agtergrond) beskou word. 

Die lotsbedeling van die Syn Ill daarin dat die Syn sin en waarheid aan diegene wat besinnend 

dink, onverborge maak of skenk. Daarin vind alle syndes hul betekenis en sin. Die Syn word 

onverborge gemaak deurdat die besinnende denke die ruimte skep of die weg belig, sodat die Syn 

kan gebeur. In die onverborgemaking Ill egter steeds die moontlikheid tot verdere denke opgesluit 

(Bucher 1972:226). 

Die noue verband tussen die Syn, die besinnende denke en die paideiagebeure 

(begeleidingsgebeure) is reeds sover terug in die verlede as by Parmenides raakgesien en 

toegepas (Ballauff 1963: 18). Hierdie gebeure het egter in die loop van die geskiedenis vervaag 

omdat die vraag na die sin en waarheid van die Syn dikwels nie gestel word nie (Bakker 

1977:185). Die gevolge hiervan is Synsverlatenheid en selfs Synsvergetelheid sodat die mens 

fakties in tyd en ruimte vasgevang gebly het. Dit het die mens van sy openheid of 

Synsongeslotenheid teroof, sodat outentieke denke en begeleiding nie meer moontlik was nie. 

Die afstand wat daar tussen die Syn en die denke ontwikkel het, kan die uitgestelde identiteit 

genoem word. Hierdie ruimte of afstand wat deur intensionaliteit gekenmerk word, kan deur die 
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besinnende denke oorbrug word. Die herstel van identiteit is 'n moeisame weg, want die stryd 

teen Synsvergetelheid en nihilisme moet gewen word. Die spanning skep egter 'n gees van 

afwagting en 'n luisterende houding. 

Die waarheids- en sinsvrae is vrae oor die koers en bestemming van die mens se !ewe. Die mens 

moet sinvol lewe as hy werklik mens wil wees. Hierdie vrae kan nie ontkom word nie. Wat die 

mens daarmee maak, bepaal sy status, plek en toekoms. 

In hierdie proefskrif word daar met "Syn" die Totale Werklikheid bedoel en om hierdie 

werklikheid van die syn (bestaan) van die mens te onderskei, word hoofletters gebruik. 

1.4. 7 Synsongeslotenheid 

Die mens is ope moontlikheid. By geboorte is hy hulpeloos afhanklik, daarom is begeleiding 

moontlik en noodsaaklik. Die mens is voortdurend besig om te word wat hy behoort te wees en 

dit roep om begeleiding sodat hy 'n edeler, beter en waardiger mens kan word. 

As ope moontlikheid of Synsongeslotenheid moet die mens binne die werklikheid eksisteer, 

betekenis en sin gee. Die onvoltooidheid dui op die moontlikheid van verandering. Hierdie 

verandering of wording kan outentiek of inoutentiek geskied. Die mens as faktisiteit 1s 

onlosmaaklik aan tyd en ruimte gebonde, maar nie daaraan uitgelewer nie, want hy 1s 

toekomstigheid. Hy kan nie die mens word wat hy behoort te wees sonder begeleiding nie. As 

ope moontlikheid moet hy die vasgevangenheid in tyd en ruimte oorstyg deur sy posisie in die 

wereld te transendeer. Alie begeleiding fundeer in hierdie openheid. Daardeur is die mens 

sinsoekend, sinvindend en singewend op weg en bring hy veranderinge aan wat vir horn as 

persoon van waarde is. Die mens moet gevolglik sy wese in synhistoriese besinning terugvind. 

1.4.8 In-die-wereld-wees, Dasein en eksistensie 

Vir die doeleindes van hierdie proefskrif word daar nie tussen die gemelde drie begrippe 

onderskei nie (vgl. Van Rensburg e.a. 1979:181). Dit is egter belangrik om daarop te wys dat die 
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begrip eksistensie die Dasein van die mens van die antler syndes ( dinge) onderskei. Langeveld 

(1971:75) beskou eksistensie as die bestaansmoontlikhede van die mens, terwyl Bakker 

(1977: 187) eksistensie beskryf as die moontlikheid wat elke individu (persoon) het om buite 

homselfte tree en te transendeer. 

Die mens eksisteer tussen geboorte en dood. Sy Dasein plaas horn in 'n bepaalde wfu'eldontwerp. 

Op sy lewensweg moet die mens binne tyd en ruimte in sy drieledige wereldlikheid, naamlik sy 

Eigenwelt, Mitwelt en Um welt raakgesien word. Hier stig die mens verhoudinge en neem teenoor 

die dinge, homself en God stelling in. Die mens moet vir horn 'n tuiste ('n woning) skep, sy 

toekoms ontwerp, sy erfenis verwerk en toe-eien. Deur bewoning wysig die mens sy 

wereldontwerp voortdurend. Die Da van die Syn (Dasein) is die ruimte/plek waar die Syn gebeur 

of onverborge gemaak word (Heidegger 1957:124 en 156). Die ruimte wat so geskep word maak 

dit moontlik dat die mens by sy wese teruggebring kan word. Daar moet gevolglik 'n noue 

verband tussen die Syn en die Dasein gehandhaafword (Heidegger 1967(a):226), want die mate 

waarin daar geeksisteer word sowel as die kwaliteit van die begeleiding is daarvan afhanklik. 

1.4.9 Die wese van die mens 

Die besinnende denkverloop veronderstel dat daar 'n in-keer, 'n ommekeer (periagoge') en 'n toe

keer na die Syn en openbaringskennis plaasvind. W anneer die vraag na die sin en waarheid van 

die Syn nie gestel word nie, word die mens stelselmatig van sy wese losgeslaan. Deur middel van 

die besinnende denke kan hierdie wese weer heel gedink word. Juis daarom staan die besinnende 

denke as helende denke bekend. Deur besinnend te <link en na die Syn te luister, word die mens 

die hoeder van in plaas van die heerser oor die Syn. 

Die mens moet so begelei word dat hy onder meer tot behoorlike, verstandelike, sedelike 

selfstandigheid in die wereld sal kom. Alie moontlikhede moet gevolglik verwesenlik word. Die 

selfverwesenliking of selfverwerkliking van die mens vereis dat hy saam met ander in die wereld 

en teenoor die Woord in totaliteit begelei word. Laasgenoemde is onder meer dee! van die 

Christelike opvoedingsideaal waarin die ek-God relasie as die grondrelasie beskou word. Die 

mens kan sodoende tot sy diepste self en wesenlike eiewaarde kom. 
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1.4.10 Die Absolute Werklikheid 

Die magsmens het, omdat hy sy eie wil volg, in so 'n mate in duisternis verval, so heilloos 

geword, dat hy nie meer besef dat God ontbreek of na God hunker nie. Die verabsolutering van 

die berekende denke is vir die vertraging van enersyds die Synsgebeure en andersyds die 

openbaring van die goddelike verantwoordelik. Hierdie heillose toestand kan slegs deur middel 

van die besinnende denkverloop oorbrug word, want die besinnende denke is helende, 

heilsopenbarende denke. Die mens moet gehelp word om sy eie heillose toestand te besef en tot 

selferkenning te kom. Dan kan hy homself eien, die sin van die !ewe leer ken, die lewe-as

opgawe volbring en perspektief op die ewigheid verkry. 

Elke persoon word geroep om self op die Goddelike aanspraak te antwoord. Op hierdie niveau 

gaan die historisiteit (wat tot dusver die basis van die besinnende denkverloop was) oor in 

heilsgeskiedenis. Hier is daar nou 'n tweede ommekeer in die besinnende denkverloop nodig. Om 

hierdie ommekeer van die eerste ommekeer (die periagoge') te onderskei kan die Griekse begrip 

anastrofe met vrug gebruik word. Dit het die betekenis van 'n in- en omkeer en dui selfs op 'n 

totale rigtingverandering, gevoelsverandering en gesindheidsverandering langs die vertikale 

blikveld. Hierdie ommekeer (wat met bekering vergelyk kan word) is vir die Christendenker van 

besondere belang. Luister hy na dit wat God in sy Woord openbaar, dan verstaan hy homself en 

word sy verhouding met antler en met dinge daardeur bepaal. As Skepper, Grond, Bron, 

Oorsprong, Waarheid en Wetgewer het God absolute heerskappy en gesag oor die mens en sy 

handewerk. God het die mens in tyd en ewigheid geplaas daarom is hy op weg na 'n 

eindbestemming. Terwyl hy op weg is moet hy voortdurend keuses maak en op die opgawe 

antwoord. Antwoord hy in geloof, word hy 'n nuwe mens. Die toekoms is Godsdaad en 

Godsgawe. Alie antler relasies grand dan ook in die ek-God relasie, soda! hier werklik van 

relasievolheid sprake kan wees. 

Die almag van God staan in die nouste verband met Sy Woord. Hy bly die soewereine, 

vrymagtige Subjek wat alle inisiatief het. Die vrymag hier ter sprake staan in uitdruklike 

teenstelling met menslike inisiatie£ As Goddelike openbaring hou die Woord 'n sterk korreksie 

op die menslike handelinge in. 
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1.4.11 Wetenskap 

Wetenskap is 'n wyse van menswees, van bestaan of eksistensie, waardeur die mens 'n greep op 

die werklikheid probeer kry en laasgenoemde sinvol probeer inrig. Wetenskapsbeoefening is dus 

'n vonn van menslike gedrag wat doelgerig, beplan en gekontroleerd geskied (Beerling e.a. 

1980: 14-15). Wetenskaplike verwondering lei tot 'n radikale deurgronding van die 

moontlikheidsvoorwaardes vir die bestaan van dinge. Dit is 'n gestruktureerde omgang van die 

mens met die werklikheid (Kilian & Viljoen 1974:86). Meyer (1969:8) beskou dit as 'n soektog 

na sin (of samehang) binne 'n gei"n.tegreerde geheel. Die wetenskap bied nie finale antwoorde nie, 

maar dit wat aangebied word behoort verantwoord te wees. 

Wetenskap word volgens Dreyer (1983:174) deur objek, metode en gerigtheid van die kennende 

subjek bepaal. Hierdie drie faktore kan nie gei'soleer word nie. Daar is reeds deur die Grieke en 

Sofiste tussen die nie-menslike (natuurwetenskappe) en die eg menslike (menskundige 

wetenskappe) onderskei. Die natuurwetenskappe het daarin geslaag om die bogenoemde faktore 

vrugbaar te koordineer. Menskundige wetenskappe is nog ver van so 'n koordinasie af. Die eg 

menslike word in die begrip persoon vasgevat (Ibid. 175). Die selfbewussyn van die mens 

impliseer transendensie. 

Die eietydse benadering verwerp in baie opsigte beide bogenoemde paradigmas (die 

natuurwetenskaplike en bonatuurlike geloofsopenbaringe) en probeer die fisiese en metafisiese 

verenig. In hierdie "nuwe" wereldorde geld 'n relativistiese etiek los van alle nonnatiewe waardes 

of fundamentele riglyne wat die holisme teenwerk. 

1.4.12 Filosofie 

Die woord filosofie is 'n samestelling van die Griekse begrippe philein en sophia wat liefde vir 

wysheid beteken. In hierdie hoofstuk gaan dit onder meer oor die taak wat die filosofie het om 

'n noue relasie tussen die natuurwetenskap georienteerde denke en teologiese kennis te 

bewerkstellig (vgl. afd. 1.2). Hierdie relasie maak 'n soeke na sin, waarheid, wysheid, vryheid 

en dankbaarheid moontlik en open die weg tot openbaringskennis (vgl. Van Rensburg e.a. 

1988:61). 
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Daar is van filosofiese skole of denkskole sprake wat eintlik na verskillende benaderings van die 

werklikheid verwys. Tradisioneel sluit dit metafisika, etiek, logika, estetika en wysgerige 

antropologie in. Die Agogiek kan as 'n perspektief ofvisie op die wysgerige antropologie beskou 

word. Vir die wysgerige antropoloog gaan dit om die essensie/wese van menswees. 'n Wysgerige 

ondersoek kan nooit die plek van die etiese inneem nie. Menskundige wetenskappe verskil van 

die empiriese of natuurwetenskappe omdat daar by eersgenoemde eksplisiet van doelstellings, 

waardebepalings en norme sprake is. Die wyse waarop die empirikus waameem verskil wesenlik 

van bogenoemde waardebepalende aannames. Verryking van kennis kan plaasvind wanneer 

empiriese gegewens in 'n denkverloop met waardebepalende kennis gelntegreer word. 

1.5 DIE PLEK VAN DIE MENSKUNDIGE WETENSKAPPE BINNE 'N wERELD 

WAT DEUR DIE TEGNOKRASIE OORHEERS WORD 

Samehangend met die bogenoemde betoog dat daar die nodige gewig aan beide die berekende 

en besinnende denke toegeken behoort te word, kan beweer word dat daar binne die menskundige 

wetenskappe spanning oor hierdie aangeleentheid waameembaar is. Dit sou egter verkeerd wees 

om te se dat die menskundige wetenskappe in 'n oorlewingstryd met die natuurwetenskappe 

gewikkel is. Alhoewel die menskundige wetenskappe steeds wt!reldwyd belangstelling genie!, 

is daar spanning oor die legitimiteit en relevansie van hierdie dissiplines waameembaar (vgl. 

Smith 1983:17-30). 

Daar word eietyds skerp tussen werksaamhede wat welvaart skep en werksaamhede wat welvaart 

absorbeer onderskei. Die beoefening van die menskundige wetenskappe word as welvaart 

absorberend beskou en daar word geglo dat dit baie min tot die welvaart van die mensdom kan 

bydra. Dit lei daartoe dat die sin van die humaniora in 'n wt!reld wat deur tegnokrasie as ideologie 

oorheers word, in twyfel getrek word. 

Hierdie probleem geld egter slegs met betrekking tot die tegnokrasie en nie met betrekking tot 

die tegniek en die tegnologie nie. Die geweldige klem wat daar op die tegnokrasie geplaas is, het 

terselfdertyd die druk op die menskundige wetenskappe laat toeneem. Dit het die mens laat besef 

dat die menskundige wetenskappe essensieel is, omdat dit help om die tegniek en die tegnologie 
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van tegnokratiese ontaarding te vrywaar (Smith 1983 :84-85). 

Ten einde 'n gebalanseerde en toereikende perspektief op die wetenskap in sy verskeidenheid en 

veelsydigheid te kry, is dit noodsaaklik dat daar sekere aannames oor die mens en sy bestaan 

gemaak word. Die mens se bestaan kom in twee grondige opgawes tot uiting. Enersyds moet hy 

'n menslike Jeefwereld konstitueer waarin hy kan bestaan, sy behoeftes kan bevredig en kan 

werk. Andersyds moet sy aktiwiteite daarop gerig word om sy geborgenheid in die wereld te 

verseker (Smith 1983: 180). Deel van die sukses wat die mens in laasgenoemde take behaal, het 

hy aan die ontwikkeling van die tegnologie te danke. 

In die besinnende denkrnodel wat hierdie proefskrif ten grondslag le, word daar van die 

veronderstelling uitgegaan dat die menskundige wetenskappe in die tegniek en die tegnologie 

'n onmisbare bondgenoot het. Indien die tegniek en die tegnologie egter tot allesoorheersende 

paradigma verabsoluteer word (dan tegnokrasie genoem), word dit 'n ideologie wat 'n bepaalde 

praktyk wil verdedig. Dit lei tot die verskraling van die menslike aspekte en selfs tot 'n 

dehumanisering (verdingliking) van die mens (Smith 1991 :89). Uitvoerbaarheid word dan die 

bepalende maatstafvir alle menslike handeling. Dit lei daartoe dat die menskundige wetenskappe 

as skynproblematiek afgemaak word wat irrelevant en nutteloos is. Begeleiding moet daarop 

ingestel wees om hierdie verabsolutering van die tegnologie te ontmasker en te breek, sodat die 

regte balans tussen die berekende (kwantitatiewe, voorstellende) en besinnende (kwalitatiewe) 

denke toegeken kan word (Heidegger 1962:38). 

Die mens moet naas die opbou van 'n leefwereld 'n betroubare Jewensplan of -etos ontwikkel. 

Met hierdie lewensplan kan die mens sy bestaan en relasie met sy medemens reguleer en inhoud 

en waarde aan sy bestaan gee. Die mens interpreteer en gee voortdurend betekenis, maar die 

betroubaarheid daarvan le in sy relasie met sy medemens. Die geheel van aktiwiteite staan as 

kommunikasie bekend (Steyn 1991: 15-16). Wanneer daar van kommunikasie gepraat word, gaan 

dit om religieuse, morele, artistieke, sosiale en politieke waardes. Die mens gebruik hierdie 

waardes om sy daaglikse handelinge te bepaal (Langeveld 1971:52-56). Kommunikasie is 

daarom veel meer as blote gesprek. Dit is ook 'n kritiese, interpreterende omgang met die verlede 

(Heidegger 1970:17; 1967(a):386; Bakker 1977:229). 
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In die gemeenskaplike soeke na lewensin is 'n hervertolking van die verlede noodsaaklik 

(Heidegger 1957:48). Die menskundige wetenskappe het aanwysbare betekenis vir 'n 

gebalanseerde en heilsame ontwikkeling van die kultuur. Dit is hierdie kultuur wat langs die weg 

van begeleiding aan antler oorgedra moet word. Indien die tegniek en tegnologie verabsoluteer 

word, dan kan die tegnokraties besete kultuur nie die gewig van 'n volwaardige menslike bestaan 

dra nie (Steyn 1991:7; Heidegger 1957:44-47). Hierdie kultuur laat die bepaling van die waarde 

van die menslike bestaan aan willekeur, vooroordele, wispelturige emosies, ambisies en 

irrasionele ideologiee oor. So 'n kultuur lei tot chaos en disorientering (Ijsseling 1964:21). 

Die verdeling van die denke in twee komponente, naamlik die berekende en die besinnende 

denke, werk nadelig op kultuurontwikkeling in. Daar sal gevolglik in hierdie proefskrif gepoog 

word om die twee denkwyses in harmonie met mekaar te bring (Heidegger 1962:38). Sonder die 

tegnologie en rasioneelbeheerde denke kan en wil die eietydse mens nie klaarkom nie. Hierdie 

mens wil ken, ondersoek en eksperimenteer (Steyn 1991:7). Dit sou egter katastrofaal wees om 

die besinnende denke as onbenullig afte maak. Indien die regte gewig dus nie aan die berekende 

en besinnende denke toegeken word nie, plaas dit die waardesisteme en lewensorienterende 

konsensus in die samelewing onder geweldige druk (Heidegger 1949:26). Soos daar 'n behoefte 

aan tegnologiese hulpmiddele en ekonomiese groei bestaan, so is daar ook 'n behoefte aan 

verstaansvaardighede en kommunikasie. 

Die menskundige wetenskappe en besinning oor die menslikheid en bestaan van die mens is van 

universele betekenis en dit is essensieel dat dit 'n teenwig teen die poging tot 'n verabsolutering 

van die tegnologie (of tegnokrasie) en die berekende ingesteldheid bi ed. 'n Belangrike newe-effek 

van die berekende denke waarteen daar gewaak behoort te word, is dat dit meestal die 

verwondering laat vervaag, terwyl die besinnende denke juis met verwondering 'n aanvang neem 

(Heidegger 1967(b):259). Hierdie vervaging van die verwondering word ontluistering genoem. 

Ontluistering lei daartoe dat dinge hul estetiese appel verloor. Aile wetenskappe behoort die 

estetiese sin en bewussyn doelbewus te ondersteun. 'n V erdere newe-effek van die berekende 

denke is onthistorisering. Die soort denke is hoofsaaklik toekomsgerig, terwyl die historiese 

bewussyn ondermyn word. Elke tegnologiese prestasie genereer nuwe hunkeringe, terwyl die 

bestaande hul funksionaliteit en betekenis verloor. Die besinnende denke wat hoofsaaklik die 
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denkingesteldheid van die menskundige wetenskappe behoort te wees, kan nie anders as 

teruggryp na die verlede nie, want laasgenoemde soort denke berus op historisiteit (Steyn 

1991:9). 

Die berekende denke laat dikwels ook die religieuse bewussyn en heilsverlange vervaag, selfs 

verdwyn, omdat <lit die magsug versterk en die mens wil bereken en beheers. Daardeur neem die 

mens sy lot in sy eie hande en verminder sy behoefte aan die religieuse, vervaag sy besef van 

eindigheid en afhanldikheid (Bakker 1977:208). Die besinnende denke (wat binne die 

menskundige wetenskappe moontlik is) is oop (ongeslote) vir alle vrae waarin die menslikheid 

van die mens op die spel is (Ijsseling 1964:9). Dit maak die Iaaste of grensvrae van die menslike 

bestaan moontlik. Dit is die bewussyn van die diepste, heilige geheimenisse waarop die mens sy 

heilsverlange rig en wat die grense van tyd en plek te bowe gaan wat as die besinnende 

denkverloop ofmetaparadigmatiese denke bekend staan (Smith 1993). 

Die laaste newe-effek het met etiese disorientering te make. Die tegnokrasie moedig sterk groei 

en snelle verandering aan, wat die etiese beslissings van die mens geheel van spoor afkan dwing 

(Smith 1983:30). Hoe meer mag die mens kan uitoefen, hoe swakker is die moontlikheid <lat 

etiese beslissings volgens vaste etiese kodes kan geskied. 

Die besinnende denke is op die morele dimensie van die menslike bestaan ingestel. Dit gaan om 

die vertolking en hervertolking van lewensinsigte en idees wat aan die mens rigting gee wanneer 

daar etiese en morele beslissings gemaak moet word. 

1.6 DIE WORDINGSGESKIEDENIS WAT TEN GRONDSLAG VAN DIE 

EIETYDSE PROBLEMATIEK LE 

Die Westerse denke toon kontinulteit. Die eietydse denke kan nie van die verlede losgemaak 

word nie. So word daar byvoorbeeld na antwoorde gesoek op vrae wat reeds in die vorige eeu 

gestel is. Hierdie vraC' het op die Westerse mens betrekking en sal die aard van die antwoorde 

bepaal. Die konvergensie en divergensie van hierdie vrae is opvallend. 
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W anneer dit om konvergensie gaan, moet die geestelike ruimte waarbinne daar gefilosofeer word 

in ag geneem word en gaan dit ten diepste oor die meta-filosofiese. Alhoewel die 20ste eeuse 

filosofie die werklikheid self as vertrekpunt neem, word kennis wat so verkry word deur baie 

faktore wat buite die veld van die filosofie val, bernvloed. As gevolg van laasgenoemde was daar 

van vroeg af 'n noue samewerking tussen die religie, die filosofie en die natuurwetenskappe 

(Blackbum 1996:327-328). Die Grieke het byvoorbeeld skaars tussen filosofie en die 

natuurwetenskappe onderskei. Dit was die snelle ontwikkeling van die kennis wat daartoe gelei 

het dat daar tussen filosofie, wiskunde, natuur- en geneeskunde onderskei moes word. Dit het 

egter nie tot skeiding tussen hierdie vakgebiede aanleiding gegee nie. 

Die onderskeid wat daar tussen die filosofie en die natuurwetenskappe gemaak is, het in die 

Middeleeue bly voortbestaan. Terselfdertyd het die band tussen die filosofie en die Christelike 

teologie al hegter geword (Ferguson & Wright 1988:133). Die denke gedurende die Middeleeue 

was oorheersend teologies van aard, maar binne hierdie denke het die filosofie relatief selfstandig 

voortbestaan. Teen die einde van die Middeleeue bet daar egter 'n klemverskuiwing gekom wat 

beide die natuurwetenskappe en die teologie diep sou raak. Die natuurwetenskappe het so 

selfstandig geword dat dit nie meer die filosofie en die filosofie op sy beurt weer die teologie 

nodig gehad het nie. Hierdie losmakingsproses sou die Westerse denke tot in die eietyd kenmerk. 

Toe Newton (1642-1727) in 1687 sy Principia gepubliseer het, het dit tot 'n proses aanleiding 

gegee wat as die meganisering van die wereldbeeld bekend geword het (Blackbum 1996:260). 

Teen die tweede belfte van die 19de eeu is die denke van wetenskaplikes deur Newton oorheers 

en was sy geskrifte vir 'n belangrike verandering in die houding van die mens teenoor die wereld 

verantwoordelik. Toe die natuurwetenskap ook nog die steun van die wiskunde ontvang, het dit 

groot momentum aan die tegniese oorheersing van die wereld gegee. Daarmee het die tegniek 

'n gedaanteverwisseling ondergaan. Dit was toe nie meer iets wat inturtief ervaar is nie, maar 'n 

voortbrengsel van die natuurwetenskap. Die mens het besef dat die tegniek horn in staat stel om 

die bedreiginge wat die wereld inhou, die hoof te bied en te beheer. Die gedagte van vooruitgang 

het gedurende die Verligting, maar veral in die l 9de eeu die mens aangegryp. Die suksesse was 

die duidelikste waameembaar in fisika, astronomie en later ook op die gebied van chemie. Die 

gedagte bet posgevat dat daar slegs van egte wetenskap sprake kan wees waar natuurwette 
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wiskundig uitgedruk kan word. 

Die sukses wat daar deur fisika behaal is, het daartoe aanleiding gegee dat die metodiek van die 

natuurwetenskap voorkeur begin geniet het. Materialisme en daarmee saam determinisme het 

sterk op die voorgrond gekom, sodat dit ook op die mens se denke en handelinge van toepassing 

gemaak is (Ferguson & Wright 1988:195). Die mens het sodoende sy vryheid om besluite te 

neem, verloor. Die tweede helfte van die l 9de eeu sou in 'n groot mate deur 'n verset teen die 

determinisme en materialisme in beslag geneem word (Blackburn 1996:81). Bogenoemde 

materialisties-deterministiese houding teenoor die wereld en die natuur is verder deur 

ontwik:kelinge op die gebied van biologie versterk. In 1858 het Darwin (1809-1892) in sy Origin 

of Species sy teorie van evolusie uiteengesit (Blackburn 1996:93). Hy het gevra: wat is die 

verhouding tussen lewende en nie-lewende dinge en waar le die ontbrekende skakel? Hierdie 

vrae het 'n nuwe teoretiese weg tot die materialisme geopen. As die hele werklikheid kousaal 

gedetermineer is, dan het die evolusieleer van Darwin dit bevestig (Ferguson & Wright 

1988:178). 

Gedurende dieselfde tyd het eksperimentele psigologie in Duitsland en Nederland ontwik:kel. Dit 

het daartoe gelei dat die regstreekse verband wat tussen psigologie en filosofie bestaan het, 

verbreek is en daar doelbewus gepoog is om psigologie van filosofie los te maak. Die 

verskillende aspekte van die menslike bestaan is nou tot die psigologie herlei en in wetmatige 

verbande ( oorsaak en gevolge) vasge!e. 

Van fundamentele betekenis is die ontwikkeling wat daar op die gebied van die 

geskiedeniswetenskap plaasgevind het. Dit het in die I ?de eeu begin en in die 19de eeu sy 

hoogtepunt bereik. Gedurende hierdie tydperk het dit 'n sterk greep op die literatuur-en 

taalwetenskappe, die juridiese en sosiale wetenskappe, die wysbegeerte en die teologie verkry. 

Die wereld was volgens die geskiedeniswetenskaplikes in voortdurende beweging, sodat die 

klem eerder op verandering en nie soseer op die blywende begin val het nie. 

In beide natuurwetenskap en geskiedenis het dit om feite gegaan. Hierdie feite het egter dee! van 

'n bepaalde teorie gevorm, wat daartoe aanleiding gegee het dat die geskiedeniswetenskap op 'n 
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materialistiese wyse geinterpreteer is. Die historiese besef het in die evolusiegedagte 

bekragtiging gevind en hierdie gedagte was op sy beurt slegs op grond van die historiese besef 

moontlik. Die skakel tussen geskiedenis en natuurwetenskap is deur biologie moontlik gemaak. 

Alhoewel die wetenskap 'n belangrike basis hied waaruit die synsbesefvan die mens begryp kan 

word, is dit nie die enigste basis waarop dit kan geskied nie. Die tegniek het byvoorbeeld die 

voortgang van die natuurwetenskap gestimuleer. Aan die anderkant het die tegniek ook die 

sosiale situasie diepgaande bemvloed. Die verhouding tussen die sosiale situasie en die tegniek 

is mede verantwoordelik vir die maatskaplike probleme van die 19de eeu. Praktiese materialisme 

het ontstaan toe die arbeidsmassa van geestelike aangeleenthede uitgesluit is. Karl Marx (1818-

1883) het juis teoretiese materialisme geskep om hierdie probleme te ondervang (Ferguson & 

Wright 1988:413). Die produksieverhouding het nou die dryfkrag agter die geskiedenis geword. 

Religieuse ofheilsverlangens is deur wereldse verlangens vervang. Die gevoel het ontstaan dat 

die filosofie die wereld moes help verander en nie net bloot bestudeer nie. 

Gedurende die 19de eeu is daar van die veronderstelling uitgegaan dat teorie en praktyk geskei 

moet word. Daarvolgens is die filosofie en die wetenskap vir die kennis en begrip 

verantwoordelik gemaak, terwyl die sosiale en politieke vorming voor die deur van die wereld 

ge!e is. 

Die godsdienstige besefvan die mense het agteruit gegaan. Die verdeeldheid wat die Hervorming 

in die geledere van die christenheid gebring he!, he! verder tot die probleem bygedra. Die 

godsdienswetenskap het die plek van die teologie begin inneem. Reeds vanaf die Verligting het 

die gedagte ontstaan dat elke individu sy eie god kan kies en dien. Dit het meegebring dat alle 

godsdienste op gelyke voet geplaas is. Hierdie neiging is verder vanuit die natuurwetenskappe, 

die tegniek en die ekonomie versterk. Die verband tussen die Westerse religiositeit, wetenskap 

en tegniek was nie meer vir die 19de eeuse mens belangrik nie. Ten grondslag van hierdie 

probleem het die materialisme gele. Omdat die godsdiens los van die maatskaplike en 

wetenskaplike !ewe gestaan het, kon dit geen riglyne aan die wetenskapper of arbeider gee nie 

(vgl. Smith 1983:54-90). 
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Ook die bydrae van die filosofie tot die synsbesef van daardie tyd was gering. Die werke van 

hoof filosofiese figure, onder andere S0re11 Kierkegaard (1813-1855), Friedrich Nietzsche (1844-

1900) en Karl Marx (1818-1883) het aanvanklik geen uitwerking op die synsbesef gehad nie. Die 

werke van Karl Marx het we! op politieke gebied verreikende gevolge gehad (Blackbum 

1996:232), terwyl Comte (1798-1857) se positivisme die denkwyses bewustelik of onbewustelik 

bei:nvloed het. Gedurende die tweede helfte van die 19de eeu was daar behalwe vir die 

positivisme ook antler denkrigtings werksaam, maar die waarde daarvan is in baie gevalle nie 

besef nie. Gedurende die eerste helfte van die 20ste eeu is daar 'n studie van die werke van 

filosowe soos Plato, Aristoteles, Aquinas, Plotinus, Kant en Hegel ondemeem, met die doe! om 

na die grondslae van die denke deur te dring. Hierdie navorsing blyk bepalend vir eietydse denke 

te wees. 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die oorgang vanaf die 19de na die 20ste eeu deur 'n verandering 

in denkklimaat gekenmerk word. Die verandering kon op alle gebiede, maar veral op die gebied 

van die filosofie, die teologie en die godsdiens waargeneem word. Van besondere belang is dat 

die droom van 'n eenheidswetenskap wat deur die natuurwetenskap gedurende die 19de eeu 

gepropageer is, nou tot 'n einde gekom het. 

Natuurwetenskap en geskiedenis, wat eers teenoor mekaar gestaan het, het die synsbesefvan die 

modeme mens begin bepaal. Die wending in die natuurwetenskap het omstreeks 1900 gekom toe 

Max Planck (1858-1947) die quantum begrip in fisika ingevoer het, wat in die volgende twee 

dekades veral deur Einstein (1879-1955) in fisiese probleme gebruik is (Blackbum 1988:314). 

Hierdie denkbeweging het 'n oorgang van die klassieke na die modeme benadering tot die denke 

bewerkstellig en 'n wyer perspektief daarop moontlik gemaak. Die begrippe kousaliteit en 

determinasie het daama nie meer onbeperkte geldigheid geniet nie, maar is slegs op bepaalde 

gebiede toegepas, terwyl die wysgerige aspekte 'n groter rol begin speel het. Die suggestie dat 

menslike vryheid ingeboet word, het daarmee ook verdwyn. In die natuurwetenskap het daar 

oorspronklik die opvatting gegeld <lat dit wat die mens kan begryp ook skematies uitgebeeld 

behoort te word. Verrier het Einstein se relatiwiteitsteorie daartoe gelei dat daar opnuut oor die 

betekenis van tyd, ruimte en beweging nagedink moes word. Dit het die natuurwetenskappe met 

vrae gekonfronteer wat tradisioneel by die filosofie tuisgehoort het (Blackbum 1988: 115). 
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Hierdie nuwe aktualiteit het meegebring dat die filosofie nie meer as "oorbodige spekulasie" 

afgemaak is nie. 

Die nuwe benadering in natuurwetenskap het die beseflaat posvat dat geskiedenis 'n belangrike 

rol vervul. Dit het 'n belangstelling vir die ontstaan en struktuur van verskynsels laat ontwikkel. 

Dit was geen drastiese verandering nie, maar het die hoofopvattinge van die l 9de eeu voortgesit. 

Die vraag wat veral in filosofie, teologie, sosiologie en psigologie opgeduik het, was wat is die 

verhouding tussen die syndes en die Syn? Laasgenoemde vraag het tot 'n strewe na die eenheid 

en totaliteit van die denke gelei (vgl. Smith 1993: 134-138). Elke wetenskap was nou op soek na 

sy eie grondslae wat enersyds deur die werklikheid (self), maar andersyds deur die 

benaderingswyse wat eie aan 'n besondere wetenskap is, bepaal word. Die soeke na grondslae 

het die wetenskappe nader aan mekaar gedwing. Die filosofiese denke is nou nie meer deur die 

wetenskap oorheers nie. 

Die noue verband tussen die sosiaal-ekonomiese en politieke faktore het sterker begin blyk. Daar 

is gedurende die 19de eeu van 'n wereldvrede onder heerskappy van Europa gedroom. Die 20ste 

eeu het groot vooruitgang op hierdie gebied gebring, totdat die ekonomiese krisis van die dertiger 

jare, asook die Eerste en Tweede Wereldoorloe hierdie ideaal tot stilstand gebring het. Sedertdien 

was daar nie werklik vrede waar te neem nie. Die twee wereldoorloe het Europa van sy politieke 

en ekonomiese heerskappy ontneem en die wereld in twee groot magte verdeel, wat sosiaal

ekonomies, polities en religieus totaal van mekaar verskil het. Die imperialisme en kolonialisme 

van die l 9de eeu het ineengestort. Vrede het geweldig belangrik geword, want oorlog tussen die 

groot magte kon tot totale wedersydse uitwissing/vernietiging lei. 'n Strewe na selfuehoud het 

nasies gedwing om toenadering tot mekaar te soek en geestelike eenheid te probeer verseker. 

Die opbouende en vernietigende sy van die tegniek toon 'n eietydse ambivalensie. In 'n sekere 

sin is die tegniek onontbeerlik vir die mensheid, maar aan die anderkant kan dit 'n groot 

bedreiging vir die mens inhou indien dit verkeerd aangewend word (Smith 1983:84). Dit word 

'n probleem wanneer die mens totaal van die tegniek vir sy voortbestaan afhanklik geword het. 

Die verantwoordelikheid vir die ewewigtige hantering van die tegniek berus ten voile by die 

mens self. Weer eens kom die behoefte aan 'n balans tussen die berekende en besinnende denke 
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binne die Totale Werklikheid sterk na vore (Ebeling 1973:99; Van Niekerk 1992:175). 

Op religieuse gebied het die sake anders verloop. Daar was grootskaalse sekularisasie 

waameembaar (Smith 1983:76-77). Dit het die behoefte laat ontstaan om na die vroeere 

grondslae terug te vra. Dit het op sy beurt verdiepte filosofiese besinning tot gevolg gehad. 

Filosowe soos Kierkegaard en Nietzsche het die geskrifte van Plato, Aristoteles, Plotinus, 

Augustinus, Thomas van Aquinas, Descartes, Kant en Hegel opnuut bestudeer en in baie gevalle 

tot hemude insigte oor die teologie en die wetenskap gekom. Daar is ook besef dat dit nie 

moontlik is om volledig te ken nie, maar dat die denke steeds vir verdieping vatbaar is. Die 

eksistensiedenkers het ender andere besluit om die fenomenologiese benaderingswyse te gebruik 

in 'n poging om die subjektiwiteit teen te werk. Die vraag na die sin en waarheid van die Syn, die 

oorspronklike filosofiese vraag, het weer lewend geword. 

1.7 DIE INTERGERELASIONEERDHEID VAN DIE MENSKUNDIGE 

WETENSKAPPE 

Wanneer die vraag na die outentieke ontvouing van die agogiese gebeure gestel word, plaas dit 

die mens voor die misterie van menswees. Laasgenoemde vervul die mens met ootmoed, 

bewondering en verwondering. Wanneer hierdie wonder, hierdie geheimenis, weens 

hiperwetenskaplikheid tot daardie vlak gedaal het, dat uitsluitlik op die voorstelbare, toetsbare 

en berekenbare (positivistiese) gekonsentreer word, dan gaan die bekoring daarvan verlore. 

1. 7 .1 Die verhouding tussen die agogiese en antropologiese gebeure 

Die agogiese het diepgaande antropologiese relevansie en mag nie aan die isme-denke uitgelewer 

word nie. Die mens behoort in verwondering teenoor die skepping te staan. Die agogiese gebeure 

is dan ook as antropologiese fenomeen 'n uiting van die skeppingsorde, maar ook van die 

heilsorde van God, die Skepper. Die agogiese gebeure het dus met die menswording van die 

mens te doen. Die essensie van sy bestaan (eksistensie) le in transendensie. Wie dan van die 

mens praat bedoel in die eerste plek sy wereld- of werklikheidsbetrokkenheid. Die mens ontrnoet 

sy wereld as intensionaliteit. In hierdie verband het Martin Heidegger in sy Sein und Zeit (1927) 
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'n verantwoorde ontologie van die mens as openheid en eksistensie beskryf. Dit kon hy vermag 

deur die eksistensiedenke van Kierkegaard en die fenomenologie van Husserl te kombineer. 

Hierdie prestasie van Heidegger het tot gevolg gehad dat die denke oor die mens uit die 

beperkinge van die objektivisme as sci!!ntisme bevry is. Die wedersydse betrokkenheid van die 

mens by sy wereld is weens die samehang tussen intensionaliteit en eksistensionaliteit moontlik. 

Eksistensie het onder meer die betekenis van die mens se leefwereld na vore gebring, daarom kon 

Heidegger se die essensie van die Dasein le in die eksistensie en eksistensie is tegelyk 

transendensie ofbetrokkenheid by die Syn (ljsseling 1964:61). 

In alle menskundige wetenskappe gaan <lit om die menslike van die mens. Die mens as 

eksistensie moet op sy aangesprokenheid antwoord (Smith 1983:186-188) en verantwoording 

doen. Laasgenoemde doen hy vanuit sy wereld, <lit wil se vanuit die sinvolle struktuur van die 

geheel van situasies, gebeurtenisse en kulturele waardes waarin en waarby hy betrokke is. As 

inisiatief van verhoudinge moet die mens homselfherontdek, maar staan hy in sy ontologiese 

verankerdheid nooit alleen nie (Steyn 1991: 16). Hy is onlosmaaklik by sy medemens betrokke 

en sy menswaardigheid mag nooit gekrenk word nie. Alhoewel hy aan verskillende 

synsdimensies dee! het, is hy nie daaraan uitgelewer nie. Sy ontisiteit spreek uit sy eie 

(persoonlike) leefwereld wat hy kiesend en ontmoetend moet leer stig. Menswees is 

menswording. Die toekoms het dus 'n opgawe- ofverpligtingskarakter. 

1. 7 .2 Die problematiek rondom die verhouding tussen die ftlosofie, die teologie en die 

wetenskap 

Die teologie berus op die veronderstelling dat daar 'n verhouding (relasie) tussen God en die 

mens bestaan. As die Gans Andere en Verborgene is God vir die mens onbereikbaar en 

onbekend. Die verhouding tussen God en die mens kan daarom alleen op inisiatiefvan God tot 

stand kom. In hierdie inisiatief openbaar God homself aan die mens en word Hy bekend. Hierdie 

verhouding is 'n persoonlike verhouding, want God openbaar Homself as 'n Persoon wat Hom 

uit vrye wil, genade en liefde oor die mens ontferm en horn uit die duisternis verlos. 
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Die mens moet op die Woord van God antwoord. Die antwoord kan in liefde, geloof en 

gehoorsaamheid geskied of die mens kan lasterlik optree. Die verhouding tussen God en die 

mens is 'n dialogiese verhouding wat van God uitgaan, maar wat die mens ten diepste raak, want 

hy is eksistensieel daarby betrokke (Smith 1983: 190). God openbaar Hom in die geskiedenis deur 

Sy Seun Jesus Christus en gryp in die historiese bestaan van die mens in. Laasgenoemde is 

volgens Cullinan in sy boek Christus und die Zeit (1962) die allesinsluitende kulminasiepunt 

van selfopenbaring. In Christus leer ons God ken en alleen deur Christus kan ons op God se 

aanspraak antwoord. 

Wanneer daar oor die openbaring van God gepraat word, kan daar niks meer gese word as wat 

God self aan die mens openbaar nie. Al wat die mens kan doen, is om die openbaring steeds 

dieper te probeer deurgrond. Elke menskundige wetenskap impliseer volgens Groethuysen in sy 

Philosophische Antropologie (1928) 'n bepaalde mensbeeld, terwyl die openbaring van God met 

oneindig meer as menslike gesag beklee is. 

Soos die sekularisasie met verloop van tyd toegeneem het, is daar pogings aangewend om die 

religieuse waardes of in die mens of in 'n natuurlike orde te begrond (Smith 1983:76-78). 

Wanneer die verhouding tussen die natuurwetenskap en die teologie ter sprake kom, dan moet 

dit in noue verband met die vraag na die wese van die filosofie gesien word (Blackbum 

1988 :286). Die vraag na die wese van die filosofie moet in elke tydvak opnuut beantwoord word, 

maar dit wil nie se dat elke filosofiese sisteem in 'n relatiewe verhouding tot die historiese 

ornstandighede van die betrokke tyd staan nie. Binne die besinnende denkverloop word daar in 

elke geval bo die tyd-ruimtelike kontinuum van die historiese gebeure uitgestyg (Steyn 1991 :8). 

In antwoord op die vraag na die verhouding tussen die natuurwetenskap en die teologie kan gese 

word dat die filosofie 'n noue relasie tussen die natuurwetenskap en die teologie behoort te 

bewerkstellig. W anneer daar van 'n relasie gepraat word, dan word daar nie 'n sisteem bedoel nie, 

want 'n sisteem sal eietyds met die kennisontploffing en intellektuele fragmentasie onmiddellik 

onder verdenking staan. Alhoewel daar aspekte in die filosofie voorkom wat op 

algemeengeldigheid aanspraak kan maak, kan geen relasie op die laaste antwoord aanspraak 

maaknie. 
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Filosowe wat irnplisiet of eksplisiet ontken dat daar 'n God is, ontken daardeur 'n bepaalde 

Godsbegrip (Ferguson & Wright 1988:681 ). In die plek daarvan probeer hul 'n plaasvervanger 

vind wat dieselfde metafisiese funksie sal vervul. Sodoende kan 'n besondere opvatting van die 

filosofie verabsoluteer word. 'n Filosofie kan ook die verlede ignoreer en daardeur aan na'lewe 

beoordelings en vergissings blootgestel word. 

Gedurende die tyd van die vroei! Griekse filosowe was die verhouding tussen die natuur

wetenskap en die teologie so heg dat 'n filosofiese sintese as oorbodig beskou is. Daar was dus 

geen skeiding tussen die natuurwetenskap en die teologie nie. Met die opkoms van die "nuwe" 

natuurwetenskap en die fisika in die 16de eeu en die evolusievraagstuk in die 18de eeu het 'n 

kloof ontstaan wat moeilik oorbrug kan word (Blackburn 1996: 128). Hierdie kloof is moontlik 

veroorsaak deurdat die filosofie wat die relasie tussen die wetenskap en die teologie behoort te 

verseker, te diensbaar aan die teologie geword het. Die filosofie sou slegs hierdie relasie tussen 

die natuurwetenskap en die teologie kon vervul indien dit onafhanklik daarvan kon bly opereer. 

Terselfdertyd kan die filosofie slegs die openbaringskennis verwoord wanneer dit sy 

onafhanklikheid van die teologie bly handhaaf het. 

Die verwydering tussen die wetenskap en die teologie het na die 17de eeu al groter geword. Die 

filosofie het al meer van natuurwetenskaplike metodes begin gebruik maak in plaas van 

aannames te interpreteer en moontlikhede vir vrugbare teologiese werk te bied. Die natuur

wetenskap het aan die anderkant so vinnig vooruit gegaan dat die filosofie nie meer daarmee kon 

tred hou of dit kon verstaan en interpreteer nie. Die navorsingsveld van die filosofie het drasties 

in omvang afgeneem. Margenau het in sy The Nature of Physical Knowledge (1960:47-68) 

aangetoon dat kwantifisering nie net in die natuurwetenskappe nie, maar in feitlik alle antler 

wetenskappe toegeneem het. Die verwydering wat daar tussen die filosofie en die natuur

wetenskap ingetree het, het net so skadelik op die natuurwetenskap as op die filosofie ingewerk 

(Schrodinger 1954). 

Die verhouding tussen die filosofie en die natuurwetenskap kan alleenlik herstel word nadat daar 

na die oorsprong van die verwydering teruggevra is. Gedurende die klassieke tydperk was fisici 

nog suiwer met die voorspellings en kontrole van die fisiese werklikheid besig. Soos wat die 
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werklikheid egter al dieper deur die natuurwetenskappe deurdring is, het probleme ontstaan en 

het die verwydering tussen die filosofie en die natuurwetenskap al groter in omvang geword. 

Filosofiese verduidelikings soos dit uit ervaring of afleidings na vore gekom het is nie meer as 

sinvol beskou en aanvaar nie. Die klem het hoofsaaklik op statistiese gegewens begin val. 

Einstein (1879-1955) se Quantum Machanics het in 'n groot mate die bogenoemde probleem 

na die filosofie terugverplaas (Heisenberg 1959:139). Die feit dat kennis al minder 

gedetermineerd en al meer gestruktureerd geraak het, het verdere momentum aan die verskuiwing 

vanaf die natuurwetenskap terug na die filosofie gegee. Die subjek-objeksplitsing wat die basis 

van die klassieke epistemologie gevorm het, het sy belangrikheid verloor (Schilpp 1949:370, 387 

& 569). Die filosoof en die natuurwetenskaplike kon nie !anger mekaar se probleme ignoreer nie. 

Hegter samewerking was egter moeilik. So byvoorbeeld het Heidegger (1957:4-5; 1961 :522) 

daarop gewys dat die kloof tussen die filosofie en die natuurwetenskaplike prosedure byna 

onoorbrugbaar wyd geword het. Daar moes volgens Saligman se Apeiron of Anaximander 

(1962) na die vroeere funksie, naamlik die van 'n noue relasie tussen die natuurwetenskaplik 

georienteerde denke en die teologie teruggekeer word. Net die filosofie kon hierdie noue 

samewerking bewerkstellig en 'n <liens aan beide die natuurwetenskap en die teologie !ewer. 

Daardeur is die filosofie geensins aan die natuurwetenskap uitgelewer nie. Die belangstelling wat 

daar in wetenskapsfilosofie en die godsdiensfilosofie ontwikkel het, het die posisie van die 

filosofie verder versterk. 'n Kennisontploffing in beide die teologie en die natuurwetenskap het 

egtermeegebring dat 'n sintese soos in die tyd van Aquinas (13de eeu) en by Hegel (19de eeu) 

eietyds moeilik bereik sou kon word. 

1. 7.3 Die vraag na die menslikheid van die mens 

Die moderne wetenskap en die kennisontploffing wat daarmee gepaard gaan, het tot 'n groot mate 

beheer oor die mens en sy leefWfueld verkry (Smith 1983:84-90). Dit lei tot 'n geleidelike 

uitskakeling van daardie fasette van die !ewe wat nie bereken en gemanipuleer kan word nie. Die 

gedagte het ontstaan dat die mens via die wetenskap vir homself 'n to tale lewensorde kan skep 

waarin dit om die nuts- of gebruikswaarde gaan (lbid.:190-194). 
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V anuit 'n antler perspektief gesien, is daar eietyds 'n groeiende antagonisme teen die 

vooronderstellinge waarop die wetenskap berus, die motiewe wat dit voortdryf, die metodes 

waarvolgens dit werk, die lewenshouding wat dit kweek en die norme wat op die mens en die 

samelewing afgedwing word, aan die oplaai. Hierdie antagonisme help onder meer om die mens 

van sy wereld te vervreem (ontheem). 

Die vraag ontstaan of daar hoegenaamd 'n moontlikheid bestaan om uit hierdie toestand te kom. 

Afgesien van die onsekerheid en verwarring oor die bestemming van die mens, is die eietydse 

maatskappy tot so 'n mate van die tegniek en die wetenskap vir hul voortbestaan afhanklik dat 

die toekoms daarsonder ondenkbaar geword het. Wetenskaplike kennis op sigselfkan egter geen 

volwaardige menslike bestaan verseker nie. Dit help we! die mens om te bereken, voor te stel en 

te manipuleer, maar kan geen antwoord op die sinvraag gee nie (Smith 1993:87-92). Die Totale 

Werklikheid hoort tot 'n orde waaroor die mens geen beskikkingsmag het nie, maar waarteenoor 

hy horn alleen in ontvanklikheid kan oopstel. Die mens is meer as verbruiker en het meer nodig 

as mag en meesterskap om sy volle menslikheid te verwesenlik. 

Die mens is ook 'n soekerna sin (Smith 1993:149-168). Hywil weet wat sybestemming as mens 

is, sodat hy horn na die eise daarvan kan skik en vir homself 'n heilsame bestaan kan verseker. 

Hy moet die werklikheid (wereld) bewoon, want sy diepste nood is 'n woningnood. Hy het geen 

lewensetos in die verwetenskaplike leefwereld nie. In sy strewe na wysheid is die filosofiese 

nadenke 'n gedissiplineerde soeke na 'n totaliteitsperspektief wat die grondslag vir 'n 

verantwoorde lewensetos kan vorm. Die filosofiese nadenke het twee betekenisse, naamlik die 

van herinnering of herdenking waar die historiese aspekte ter sprake kom en die feite in 'n 

samehangende geheel of totale verband gerekonstrueer word. Die filosoof strewe na die 

ontsluiting van 'n sinhorison waarbinne hy sy totale lewenstrategie kan uitwerk (Smith 

1993:236). 

Die denke (byvoorbeeld die berekende denke) wat op mag en manipulasie ingestel is, kan nie in 

hierdie behoefte om te "verstaan" voorsien nie. Die "verstaan" van sin veronderstel denke wat 

in verwondering ontstaan, sodat die volle aanspraak van die Totale Werklikheid (die Syn) 

verneem kan word (Steyn 1991:10). Hierdie soort denke het in die Griekse theoria voorop 
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gestaan en was op waarheid en sin as doe! van die begeleiding ingestel. Die mens moet daardie 

dinge wat nie tot wetenskaplike en tegniese probleme herlei kan word nie, (her-)bedink en bevra. 

'n Bewustheid van die diepste lewensraaisels kan tot beter insig lei. 

Dit moet in hierdie stadium duidelik gestel word dat die filosofie nie 'n veldtog teen die 

wetenskap en die tegnologie voer nie, maar dit aan noodsaaklike dissipline probeer onderwerp 

en op die beperkinge wys wat dit het om die menslikheid van die mens te bedink:. Daar is vrae 

wat buite die kennis en taak van die wetenskap val en dit is hierdie taak wat die fi!osofie vir 

homself opeis. Indien hierdie vrae onbeantwoord bly, bring dit die heilsaamheid van die menslike 

bestaan in gedrang. Die denk:ende ontginning van hierdie kennis deur die filosofie gee aan die 

wetenskap en die tegniek rigting. Die totaliteitsperspektief is 'n poging om dit wat bestaan, te 

orden, daarom is dit 'n normatiewe aangeleentheid wat op 'n sinvolle bestaan gerig is. 

1.8 VERSKUIWINGE IN DIE METODOLOGIESE BENADERING VAN DIE 

FILOSOFIE EN DIE WETENSKAP 

Die filosofiese wetenskapsbeeld kan verskillende funksies he, byvoorbeeld 'n revisiefunk:sie, 'n 

diagnostiese en 'n terapeutiese funk:sie. Verder kan die filosofiese wetenskapsbeeld 

epistemologiese en ontologiese vrae oor die aar<l en gehalte van wetenskaplike kennis stel. 

Ingrypende veranderinge het egter op die gebied van die wetenskapsbeeld ingetree. Die 

natuurwetenskaplike kenproses het as die model vir die verwerwing van kennis gedien. Die 

menskundige wetenskappe het egter die behoefte begin voe! om 'n eie metodologie naas die van 

die natuurwetenskappe te bepleit. Die feit dat die natuurwetenskappe op objektiwiteit aanspraak 

maak en boonop beweer dat die rasionele metode van kennisverwerwing hierdie status waarborg, 

staan lynreg teenoor die subjektiewe verbeeldingsprojeksies, waarderinge en verwagtinge van 

die mens. Die beoefenaars van die menskundige wetenskappe het volgehou dat die 

natuurwetenskaplike kenproses 'n vertroebelde weergawe van die (totale) werklikheid gee, juis 

omdat dit van 'n nonk:eurige uitvoering van herhaalbare eksperimente uitgaan. 
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Die eerste verskuiwing met betrekking tot die bestaande filosofiese beeld van 

wetenskapsbeoefening en metodologie is deur Karl Popper (1902-1994) in The Logic of 

Scientific Discovery (1965) begin. Hy het die subjektiwiteit van die wetenskapper op 

verskillende terreine in die wetenskap geYnkorporeer (Blackburn 1996:292). Die wetenskaplike 

kenproses het volgens Popper sy vertrekpunt in probleme, wat dit moeilik rnaak om die konsepte 

in wetenskaplike verbande te plaas en verstaanbaar te rnaak. Hy beveel dus aan dat nuwe teoriee 

ontwerp word en dat die konseptuele raamwerk aangepas word. Hierdie teoriee moet so 

geformuleer word dat dit geverifieer kan word. Dit bring mee dat alle wetenskaplike kennis as 

voorlopig en tentatief beskou moet word. Vera! twee aannames in Popper se werk het 

verskuiwinge in die metodologie aangehelp, naamlik: 

• dat dit 'n fundamentele fout is wanneer die wetenskap met neutrale ervaringsgegewens 

probeer werk. Alie waarneming en verwoording daarvan word reeds deur 'n teorie 

voorafgegaan. fu die Jig van hierdie teorie vind interpretasie plaas (Blackburn 1996:292). 

• wanneer nuwe teoriee op grond van ervaringsgegewens gebou word, veronderstel dit 'n 

verwysingsraamwerk. Alie afleidings rnoet empiries getoets kan word. 

Na Popper het Michael Polanyi in sy Personal Knowledge (1962) beweer dat daar nie van 

teoreties neutrale waarnemingsgegewens sprake kan wees nie, want alle waarnemings en denke 

is deur veronderstellings ofteoriee deurdrenk. Teoriee genereer volgens hulle die waarnemings 

en bepaal die reikwydte van verskynsels. Die implikasies van hierdie beskouing is dat 

wetenskaplike waarnemings relatief tot 'n bepaalde teoretiese interpretasieskema word en nie 

voldoende getoets kan word nie. Dit is sterk subjektief, en historiese en sosiale faktore speel 'n 

groot rol. 

Die belangrikste bydrae op die gebied van paradigrnas was ongetwyfeld The Structure of 

Scientific Revolutions (1970) van Thomas Kuhn. Kuhn het 'n dinamiese beeld van die wetenskap 

geteken waarin die praktyk nie deur Jogiese en onveranderlike wetenskaplike rnetodes beheers 

behoort te word nie. Die reels van die wetenskap verander voortdurend en word deur die rol wat 

afwisselende paradigrnas daarin speel, gekenrnerk. Kuhn beskou 'n paradigrna as 'n 

navorsingstradisie wat op sekere konseptuele, metodologiese en ontologiese vooronderstellinge 
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berus, wat vir 'n bepaalde tyd binne 'n bepaalde veld van ondersoek die modelle verskaf. 'n 

Paradigma verteenwoordig nie 'n stel reels, beginsels of prosedures nie, maar eerder 'n 

verwysingsraamwerk van aannames wat as gesaghebbend beskou word. Hierdie aannames hied 

die nodige vertroue, maar wanneer daar probleme ontstaan, word daar na altematiewe gesoek 

(Blackbum 1996:209). 

Veranderinge in paradigmas het verreikende gevolge en kan volgens Kuhn met 'n rewolusie 

vergelyk word. Paradigmas vervang mekaar en ontwikkel nie regstreeks uit mekaar nie. Dit 

veroorsaak 'n totale ommekeer van beskouinge waarin gegewens op 'n nuwe wyse beskou word 

en antler voorkeure gestel word. Dit verteenwoordig 'n gedaantewisseling, 'n ommekeer, 'n 

periagoge - 'n herorientasie in die denke van die wetenskaplike. Die nuwe paradigma probeer 

oplossings vind vir daardie probleme wat tot die krisis in die ou paradigma aanleiding gegee het. 

Alhoewel Kuhn intussen sy standpunt in bepaalde opsigte verander het, vorm elemente wat dee! 

van sy wetenskapsbeeld gevorm het, die spil waaromheen wetenskapsfilosofiese besprekings 

eietyds wentel. Die subjektiewe en sosiale aspekte van die werklikheid word eietyds sterk 

beklemtoon. Kuhn was onder andere gekant teen die gedagte van 'n neutrale metodologie met 

vaste reels. Wetenskap is geen onpersoonlike prosedure nie, maar sosiale menslike aktiwiteit wat 

nie volgens kodifiseerbare reels verloop nie. In hierdie "nuwe" wetenskapsbeeld sal daar buite 

die inteme struktuur na 'n deurlopende en samebindende tema gesoek moet word. In die soeke 

na en toegang tot die Totale Werklikheid, het die wetenskap geen monopolie op kennis nie. Die 

belangrike funksie wat die wetenskap in die menslike bestaan vervul is geen waarborg vir 'n 

outentieke leefwyse en samelewing nie. Die wetenskap behoort nie 'n gelsoleerde bedrywigheid 

te wees wat horn van die totaliteit van die Totale Werklikheid losmaak nie. 

1.9 BENADERINGSWYSES 

As eksistensiedenker en transenderende wese wat die besinnende denkverloop wil volg, maak 

die agogieker van alle benaderingswyses en metodes gebruik wat enigsins duidelikheid oor die 

bestaan, denke en begeleiding van die mens kan bring en tot 'n outentieke bedinking en 

onverborgemaking van die Syn kan hydra. Behalwe die benaderingswyses wat vervolgens 
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kortliks vermeld gaan word, sal die agogieker in hierdie proefskrif ook dialekties, eksemplaries, 

kontradiktories en vergelykend te werk moet gaan, sodat essensies aan die Jig gebring kan word. 

Soos reeds beweer, behoort die besinnende denkverloop die weg tot openbaringskennis te open. 

Om 'n begrip van die sin en waarheid van die Syn te Jay moet die Dasein in sy wese bevra word. 

Die wese van die Dasein word die beste onverborge gemaak wanneer dit toegelaat word om 

sigselfte toon soos dit wesenlik is. Laasgenoemde is die taak van die fenomenologie want hierdie 

benaderingswyse wil die fenomene of verskynsels (syndes) sover dit moontlik is toelaat om 

hulself te openbaar of onverborge te maak. Hierdie kennis moet dan sinvol verwoord en verstaan 

word. Hierdie gerigte beskrywing gaan dan oor in uitleg of hermeneutiek. Die hermeneutiek is 

ten diepste soeke na en herdenking van die sin en waarheid van die Syn. Die benaderingswyses 

wat in hierdie proefskrif'n belangrike rol vervul sal nou kortliks aan die orde gestel word. 

1.9.1 Die probleemhistoriese benaderingswyse 

Die vertrekpunt van alle agogiese bevraging is die hede. W anneer die probleemhistoriese 

benadering gevolg word, word daar vanuit die hede doelgerig vrae aan die agogiese verlede 

gestel met die doe! om die hede te belig, tot 'n groter begrip daarvan te kom en dan vergesigte 

vir die toekoms te verskaf. Hierdie verloop word breedweg in hierdie proefskrif gevolg, want hoe 

grondiger die kennis is wat van die agogiese verlede bekom word, hoe groter is die moontlikheid 

dat daar in die hede outentiek gedink en begelei kan word. Die besinnende denkverloop is nie 

moontlik sonder 'n grondige kennis van die (agogiese) verlede nie. 

1.9.2 Die eksistensieel-filosofiese benaderingswyse 

Aanvanklik was die vraag na die eksistensie van die mens 'n reaksie op die krisisse of 

verduisteringe van 'n bepaalde tydvak. So byvoorbeeld is daar van Kierkegaard en Nietzsche se 

werke gese dat dit wanhoopsfilosofie is. Die positiewe gevolge van hierdie reaksies was dat die 

mens gedwing is en word om opnuut na die aard van sy bestaan te vra. Laasgenoemde het veral 

in die werke van Heidegger tot sy reg gekom, terwyl Jaspers beklemtoon het dat die mens die 

verantwoordelikheid vir sy dade moet aanvaar (Jaspers 1955:162-163). 
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In hierdie proefskrifword daar hoofsaaklik voortgebou op die gedagtes van Karl Jaspers (1952) 

en Martin Heidegger (1927). Die tyd word as uitgangspunt vir 'n omvattende filosofiese 

bevraging van die sin en waarheid van die Syn geneem. Die mens eksisteer met die oog daarop 

om homself in die (totale) werklikheid te verwesenlik. Dit hang ten nouste met die 

vryheidsgedagte saam. Alie keuses behoort op grond van die historisiteit uitgeoefen te word. 

Daar ontwikkel egter 'n spanningsveld tussen die mens, sy dade en die verlede, want as 

moontlikheid moet die mens op sy aangesprokenheid antwoord. Die menslike syn is 'n in-die

wereld-syn, daarom begryp die mens homselfvanuit die wereld en ontdek hy sy bewussyn. Dit 

gaan dan nie meer om die struktuur van die wetenskap nie, maar om die aktuele syn (bestaan) 

van die mens in die wereld. Dit erken die grense van die menslike syn en denke, maar aanvaar 

ook die misterie van die Syn en openbaringskennis. Die eksistensiedenke handhaaf 'n oop 

struktuur en word hoofsaaklik deur die fenomenologiese benaderingswyse aan die orde gestel. 

Verheldering van die eksistensie veronderstel wereldorientering. Op grond van die kennis van 

die menslike bestaan ( eksistensie) en wereldorientering word metafisiese denke moontlik. Dit 

laat die mens besef dat natuurwetenskaplike kennis belangrik is, maar nie daartoe in staat is om 

grensvrae te beantwoord nie. Die verheldering van die eksistensie is van die begin af 'n 

filosofiese probleem wat probeer bese hoe die mens homself in die wereld behoort te verwerklik, 

maar terselfdertyd ook te bowe gaan. Die verwerkliking is alleen langs die weg van 

kommunikasie moontlik. Dit is 'n persoonlike saak en die keuses wat die mens maak behoort op 

historisiteit te berus. As die mens ems met hierdie saak maak, vra hy na die sin van die !ewe. So 

word die metafisiese denke betree, wat die transendente ondersoek. Dit kan alleenlik plaasvind 

wanneer die mens eksisteer. In Heidegger se Sein und Zeit (1927) was die gedagte dat die vraag 

na die sin en waarheid van die Syn slegs beantwoord kan word wanneer die mens weet wie hy 

is (vgl. Heidegger 1958:126 & 156; 1967(a):226). 

1.9.3 Die fenomenologiese benaderingswyse 

Met 'n blote rekonstruksie van die agogiese verlede met die oog op dit wat in die hede aktueel 

is, mag daar nie volstaan word nie. Op grond van hierdie kennis wat bekom is, begin die werklikc 

agogiese bemoeienis nou eers. Daar moet na die wesenlikhede (die essensies) van die agogiese 
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werklikheid deurgedring word, daarom wil die fenomenologie tot 'n oorspronklike ontmoeting 

met die wereld terugkeer. Om dit te bereik, word 'n aantal reduksiestappe geiinplementeer en die 

essensiele van die nie-essensiele geskei. Deur middel van hierdie benaderingswyse wil die 

agogieker hoor wat die fenomene of verskynsels self oor eie wese te se het. Die navorser wil 

homself hierdeur van toevallige, skynbare vrae, probleme en oplossings probeer vrywaar. 

Vooropgestelde teoriee en/of hipoteses word daarom sover moontlik "tussen hakies" geplaas, 

soda! die rede in sy ope gerigtheid en ongeslotenheid die sin en waarheid van die Syn kan bevra 

en beskryf. 

Die Syn is geen willekenrige keuse nie, want die Syn maak homself gaandeweg onverborge 

(skenk homself) aan daardie mens wat "outentiek" ofbesinnend dink. Die fundamentele vraag, 

naamlik na die sin en waarheid van die Syn, vereis 'n radikale bevraging, soeke en deurdenking 

van die agogiese werklikheid, teen die agtergrond van die Totale Werklikheid of Syn (Bakker 

1974:174-175; Ijsseling 1964:21 & 40). 

Die aspekte wat langs fenomenologiese weg onverborge gemaak word, moet sinvol verwoord 

en ten diepste verstaan word. Dit is hier waar die fenomenologie in uitleg of hermeneutiek 

oorgaan. 

1.9.4 Die hermeneutiese benaderingswyse 

Etimologies kom die woord "hermeneutiek" van die Griekse werkwoord "hermeneuin" wat 

kommunikasie met die oog op die oordrag van kennis beteken. Hermeneutiek is die vertolking, 

verduideliking of interpretasie van kennis. 

Soos uit die vorige paragraaf afgelei kan word, moet die fenomenologie tot 'n hermeneutiek 

verdiep word om vanaf die eksisterendeDasein (as synde) na die sin en die waarheid van die Syn 

en geloofskennis te kom. Die Syn is onmoontlik sonder die Dasein en die Dasein sonder die Syn, 

sodat die denke 'n sirkelbeweging uitvoer, wat as die hermeneutiese sirkel bekend staan 

(Heidegger 1927:315). Hierdie sirkelbeweging word terselfdertyd tussen 'n verborgenheid of 

vreemdheid wat die sinaanspraak blokkeer en aan die anderkant voltrek, uitgevoer. Dit het 
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waarheidsgehalte en kontinuiteit - dit is dinarniese, skeppende of toekomsgerigte gebeure, 

daarom dat daar gese kan word dat die Syn "gebeur". 

Die taak van die agogieker wat 'n hermeneutiese benaderingswyse volg is onder andere om steeds 

duideliker tussen die Dasein en die Syn te onderskei. Hierdie onderskeiding verteenwoordig 

terselfdertyd die verskil in benadering tussen die berekende en besinnende denke. Hierdie 

spanningsboog tussen die berekende en besinnende denke is volgens Gadarner (Snyman & Du 

Plessis 1987: 112) die verskil tussen verklaar en verstaan. Beide Heidegger en Gadarner plaas die 

klem binne die hermeneutiese benaderingswyse op die eindigheid en openheid van die menslike 

verstaanspoging (Smith 1993 :35). Die wetenskap en die tegniek kan nooit die langsarne soeke 

na egte lewenswysheid vervang nie. 

Die doe! van die hermeneutiese verstaanspoging is om die waarheidsgehalte van die ervaring te 

herstel. Dit beteken geensins dat die metodiese werkswyse van die berekende denke in totaliteit 

afgekeur word nie, maar gaan dit in hoofsaak om die verabsolutering van die modeme 

natuurwetenskaplike georienteerde denke (berekende denke) ten koste van die besinnende denke 

teen te werk. Gadarner se reaksie is veral in sy universaliteitsuitspraak waarneembaar waar dit 

om die oorspronklike, onvervangbare ervaringshorison van die mens in sy totale menswees gaan 

(Smith 1993 :35). Die verstaansprobleem is 'n universeel menslike probleem, want hierdie 

probleem is histories deur die berekende denke tot 'n blote wetenskaplike metode of 

navorsingsprosedure verskraal. Dit het daartoe aanleiding gegee dat die mens niks meer kon 

ervaar as dit wat hy deur middel van sy metodes en formules kon aflees nie. Alles het daardeur 

berekenbaar en kontroleerbaar geword. Abstrakte relasies is opgeskort terwyl daar aan konkrete 

relasies voorkeur gegee is. 

In die besinnende denke word daar aan verstaan as grondstruktuur van menswees voorkeur 

gegee. Die mens se totale bestaan en wereldervaring is ten diepste 'n poging om te verstaan en 

hierin le die tydlikheid en eindigheid opgesluit. Heidegger het met sy ontologiese wending die 

spanning tussen die b~rekende en besinnende denke probeer oorbrug (Heidegger 1957:48). Dit 

het hy gedoen deur die hermeneutiek vanaf die kenteoretiese na die ontologiese te verskuif. 

Daardeur het hy met sy eksistensiaal-ontologie 'n nuwe vertrekpunt aan die hermeneutiek gebied. 
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Op hierdie werk het Gadamer in sy Wahrheit und Metode (1972) voortgebou. Die klem het toe 

nie soseer op die mens se dade geval nie, maar eerder op wat met horn gebeur. Die mens moes 

leer om na behore te !ewe. 

Die hermeneutiese benaderingswyse wil die mens opnuut laat besef dat alle syndes binne die 

groter geheel van die Syn ofTotale Werklikheid val en dat daarmee rekening gehou moet word, 

anders is outentieke denke, !ewe en begeleiding nie moontlik nie. Dit plaas die klem opnuut op 

die eiesoortigheid van die verstaansproblematiek. Die wetenskaplike rasionaliteit soos deur die 

berekende denke beoefen word, sal na sy regmatige posisie binne die Syn teruggebring moet 

word. 

Daar word dus 'n duidelike onderskeid tussen verstaan en verklaar gemaak. Die berekende denke 

is 'n paging om die werklikheid te verklaar. Die besinnende denke berus op historisiteit of 

oorlewering (vanaf liberare of liberty wat vryheid beteken). Die besinnende denke is dus 'n 

paging om te verstaan en is 'n moment in die voortstuwende historiese gebeure. Die 

hermeneutiese proses en die vormende invloed van die tradisie (die verlede) veronderstel mekaar. 

Die besinnende denke wil hierdie vormende invloed voortsit en daarin kom die menswees van 

die mens tot uiting (Smith 1993:36). 

Wanneer daar eietyds van die waarheid gepraat word, dan gaan dit feitlik sonder uitsondering om 

daardie waarheid wat langs natuurwetenskaplike weg bekom is. Hierdie monopolie dwing die 

agoog om die waarheidsgehalte van die feite krities te bevra en op die onhoudbaarheid van 

"veronderstellinglose" denke te wys. Hy glo dat alle denke standpuntgebonde is en binne 'n 

bepaalde tradisie plaasvind. Die tradisie dra en rig die denke. Vooroordele is 

moontlikheidsvoorwaardes vir hierdie denke. Die mens word deur ervaring gelouter en dit skep 

die ruimte, die gevoeligheid, die bereidheid tot nuwe ervaringe ofverruimde begripshorisonne. 

Die waarheid van die teks moet vir eietydse omstandighede spreek. 

Die mens kan horn nooit van sy hermeneutiese situasie losmaak nie. Dit is die konkrete geheel 

van vooroordele en grondinsigte. Dit is die verstaanhorison en berus op die ongeslotenheids

karakter van die besinnende denkverloop. Deelname lei tot die verruiming ofverryking van sin. 
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Die hermeneutiese benaderingswyse onderskei die mens wesenlik van alle antler syndes en 

beklemtoon die volgende belangrike aspekte wat vir die implementering van die besinnende 

denkverloop van kardinale belang blyk te wees, naamlik: 

• die persoon, die subjek. Persoon-wees is subjek-wees en 'n subjek is bewus van homself 

en sy wereld. 

• die selfbewussyn wat distansiering en transendensie impliseer. Die mens gaan dus nie 

volledig in die wereld op nie, maar kan objektiefna homself en die wereld kyk. Daarin 

le die vryheid van die mens opgesluit. 

• die mens as bewussyn en as denkende wese. Die mens kan en moet keuses maak en dit 

impliseer genormeerdheid. 

• die openheid en moontlikhede van die mens. Hy moet sy wereld ontwerp en herontwerp. 

• die wyse van bestaan. Die bestaande (is) moet altyd in die Jig van wat behoort te wees 

gesien word. Die behoorlike moet nagestrewe word. 

• die redelikheid en bewustheid vir ontwerp, waardes, norme en die verlede. Dit toon 

terselfdertyd 'n besorgdheid oor die toekoms. 

• die mens as kennende subjek en daarom as selfbewuste, rasionele, waarde erkennende, 

normaangesproke sin- en waarheidsoekende wese. 

1.9.5 'n Fundamentele ontologie 

Die klassieke denkers Sokrates, Plato en Aristoteles het aan die "antieke" ontologie sy beslag 

gegee. Daarvolgens is geglo dat die mens moet <link voordat hy kan weet. Die denke moet tot die 

vorming van algemene begrippe lei. Uit begrippe word daar beelde of ideale gevorm en deur 

idees (Plato) ervaar die mens die Syn van die syndes. Die Syn is die algemeenste begrip en as 

sodanig ondefinieerbaar (Heidegger 1973(a):120). 

In die fundamentele ontologie word daar in teenstelling met die antieke ontologie geglo dat die 

Syn we! definieerbaar is en dus onverborge gemaak kan word. Die ontologie is egter slegs as 

fenomenologie moontlik en die ontologie as fenomenologie sinvol (Smit 1979:34 & 36). Binn~ 

die besinnende denkverloop vorm die ontologie die werksterrein en die fenomenologie die 
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benaderingswyse. 'n Fundamenteel ontologiese besinning is 'n fundamentele opgawe wat die sin 

en waarheid van die Syn probeer onverborge maak en moet dus die verwondering van die 

navorser gaande maak (Smith 1993: 141-142). Heidegger beskryf in sy Sein und Zeit (1927) die 

fundamentele ontologie as die radikale maar verantwoordbare deurdenking van die Syn, met die 

oog op die onverborgemaking van die moontlikheidsvoorwaardes vir alle regionale ontologiee. 

Wetenskapsbeoefeuing behels die denkende soeke na die ontiese, <lit wil se dit wat vir alle tye, 

vir alle mense met die werklikheid gegee is (Steyn 1991:18). Om egter tot die wese van gebeure 

deur te dring is radikale bevraging noodsaaklik. 

1.10 SAMEVATTING EN STUDIETERREIN 

Die vertrekpunt in hierdie hoofstuk, maar ook vir die proefskrif in sy geheel is die besinnende 

denkverloop, wat in die tydlikheid begrond is. Slegs langs die besinnende denkverloop kan die 

vraag na die sin en waarheid van die Syn gestel word. Die sin en waarheid kom in die 

verstaansgebeure tot uiting. Die verstaansgebeure kan slegs plaasvind wanneer die mens onder 

andere 'n periagoge ondergaan het, daar ware eksistensie plaasgevind het en daar van 

transendering en metaparadigmatiese denke sprake is. Dit is die wese van die mens se Dasein 

dat hy as eksistensie in die Jig van die Syn sal woon. Slegs in die nabyheid van die Syn word elke 

synde in konteks gesien en is daar van 'n outentieke leefwyse, denke en begeleiding sprake. 

Daar is ook op gewys dat die onverborgemaking van sin en waarheid op inisiatiefvan die Syn 

self geskied. Die mens moet op sy beurt outentiek <link en die vraag na die sin en waarheid van 

die Syn stel. Hierdie vraag kan slegs beantwoord word wanneer die vraag na die wese van die 

mens (<lit wil se wie die mens is) beantwoord is. Dit gaan dus primer om die sin en waarheid van 

die Syn. In die Jig van die Syn kan die syndes verstaan word - dit staan as die ontiese 

openbaring bekend. Kragtens sy eksistensie en transendering gaan die mens die antler syndes 

te bowe en ontwerp op grond van sy in-die-wereld-wees 'n wereld waarin die Syn en syndes aan 

die Jig kan kom. In hierdie wereld maak die Syn horn as die -sein van die Dasein onverborge. 

Die Dasein grond gevolglik die syndes in die Syn. In die Synsverstaan le die antwoord vir alle 

vrae opgesluit. Die wese van die Synsverstaan Ie weer in die ontologiese differensie of die 



48 

duidelike onderskeiding tussen die vraag na die syndes (die berekende denke) en die vraag na die 

sin en waarheid van die Syn (die besinnende denke) opgesluit. Die eksisterende Dasein is slegs 

op grond van hierdie onderskeiding moontlik, maar aan die anderkant is die Dasein die grond 

van die differensiasie. Oral waar die mens eksisteer, kom hierdie differensiasie na vore, sodat die 

onderskeiding nie slegs 'n rasionele aangeleentheid is nie, maar die ganse eksistensie deurtrek. 

Vir sover die Dasein deur die Syn aangespreek word, gaan dit die ander syndes te bowe. Dit is . 

transendensie. Die Dasein is dus die draer ofhoeder van dit wat die Syn onverborge maak. Deur 

te eksisteer rig die Dasein sig op die moontlikhede om daaraan sin te gee en dit te begrond. 

Voordat eksistensie kan plaasvind, moet daar openheid wees, sodat die moontlikhede 

verwesenlik kan word. Die vryheid en openheid van die Dasein le in die keuse van moontlikhede 

wat weer aan bepaalde syndes eie is. 

In die Jig van die Syn staan die mens onder verpligting. Hierdie verpligting bepaal die diepte van 

die menslike bestaan. Die mens behoort horn met sy voile bestaan voor die Syn te werp. In 

hierdie verhouding word al die ander verhoudings wat die mens aangaan, bepaal. 

Die besinnende denkverloop soos dit in hierdie hoofstuk figureer en as oortuigingsraamwerk 

dien, word ook as verwysingsraamwerk dwarsdeur die proefskrif gebruik. Die kriteria wat daaruit 

afgelei word, sal gebruik word om al die eksponente te evalueer - dit is veronderstel om vir alle 

mense, alle kulture, vir alle tye waar te wees. Die denkverloop moet egter vanuit eie Iewens- en 

wereldbeskouing beteken en gevul word. 

In hoofstuk 2, waar die wese en doe! van die metafisiese denke aan die orde gestel word, word 

daar tussen die antieke wesensfilosofie, die modeme subjekfilosofie en die metafisiese denke 

onderskei. Die metafisika is aanvanklik aangewend om die negatiewe tendense in die wesens

en subjekfilosofiee teen te werk. Daar word egter op gewys dat die metafisika mettertyd nie meer 

die vraag na die sin en waarheid van die Syn gestel het nie en sodoende tot Synsvergetelheid 

(Heidegger) en selfs :rihilisme aanleiding gegee het. In kritiek op die wesens- en subjckfilosofiee 

en die metafisika word daar duidelik tussen die berekende denke (waar slegs die syndes bevra 

word) en die besinnende denke onderskei. Slegs die besinnende denke as metafisies-
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metaparadigmatiese denke maak transendensie moontlik en open die weg tot openbaringskennis. 

Daar word gevolglik vir 'n kontinue relasie tussen ervaring en transendensie, 'n inkeer, 'n 

gelatenheid of oop wagtende, luisterende houding gepleit. Slegs s6 word die geheimenis, die 

misterie aan die mens geopenbaar en is 'n nuwe werklikheidsbeeld en veranderde mensbeeld 

moontlik. 

In hoofstukke 3 en 4 word 'n tydperk van ses eeue gedek. In hoofstnk 3 word daar oor die 14de 

tot die l 7de eeu navorsing gedoen. Dit is 'n oorgangstydperk en Immanuel Kant word as 'n 

sentrale figuur of oorgangsfiguur beskou, terwyl dit ook 'n nuwe era in die geskiedenis van die 

Westerse teoriee oor God inlei. Hierdie tydperk se behoeftes en probleme hang ten nouste met 

die vraag na God saam en dien as agtergrond of basis vir die modeme en eietydse filosofie. Die 

kentering in die denke wat in hoofstnk 4 beskryf gaan word, kan alleenlik verstaan word wanneer 

daar na Kant teruggegryp word. Hy is dan ook die voltooier van die tydperk van die Verligting 

en die inleier tot die geheel van die wetenskaplike wysbegeerte. In hierdie hoofstnk sal daar 

onder meer daarop gewys word dat die funksionaliste op ongeoorloofde wyse met die 

Godsbegrip omgegaan het deur dit aan te wend om eie filosofiese sisteme te ontwikkel of te 

ondersteun. Die rasionaliste het weer beweer dat dit omnoontlik is om God inturtiefte begryp 

en deduktief te gebruik, daarom moet alle kennis oor God uitgewis word. Die empiriste 

daarenteen het 'n neutrale houding teenoor God ingeneem. Die humanistiese en atelstiese 

naturalisme het die Christelike benadering teengewerk en selfs sover gegaan as om God "dood" 

te verklaar. Al hierdie strominge sou die Godsbegrip en werklikheidsbeelde ingrypend beiiwloed. 
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HOOFSTUK2 

DIE WESE EN DOEL VAN METAFISIESE DENKE 

2.1 INLEIDING 

Deur die eeue is kulture aan kritiek onderwerp. S6 is die totale Westerse kultuur en geskiedenis 

onder andere deur Heidegger, Levinas, Nietzsche en Bataille aan streng kritiek ondeIWerp. 

Terselfdertyd is daar ook na 'n reddende uitweg vir problerne gesoek. 

In hierdie verband het die Westerse denke juis die metafisika aangegryp met die doe! om <lit as 

alternatief vir die negatiewe tendense in die antieke wesensfilosofie en die moderne 

subjekfilosofie aan te wend. Die metafisika was veronderstel om op die laaste bosinlike gronde 

van dinge en werke te konsentreer en word so genoern omdat hierdie denke op die fisika van 

Aristoteles gevolg het (Ferguson & Wright 1988:422). Omdat daar onder andere deur Nietzsche, 

Jaspers en Heidegger beweer is <lat die metafisika totaal ontaard het en tot Synsverduistering 

aanleiding gegee het, sal daar in hierdie hoofstnk van metafisika gepraat word wanneer <lit om 

inoutentieke denke gaan en van metafisiese denke wanneer <lit om outentieke denke gaan. 

Die metafisiese denke is volgens Heidegger en Levinas nie wesensfilosofie of subjekfilosofie nie. 

Die transendensie het in die moderne subjekfilosofie verlore gegaan en moes "gered/herstel" 

word. Die transendensie het egter ook in Heidegger en Levinas se denke ambivalent gebly, soda! 

elemente uit albei se filosofiee gelntegreer sal moet word om hierdie herstel te begin. Die 

bevestiging van die transendensie is dan ook die eintlike doe! en sterkte van die metafisiese 

denke. Die metafisiese denke is egter steeds in 'n proses van ontwikkeling. Dit kan in hierdie 

stadium reeds aanvaar word <lat alleenlik die metafisiese denke reg aan die transendensie kan laat 

geskied. 



51 

2.2 KRITIEK OP DIE WESTERSE FILOSOFIEE EN DIE BESKOUINGE OOR 

DIE METAFISIKA 

Tussen die filosofiee van Nietzsche, Heidegger, Bataille en Levinas en gevolglik ook die kritiek 

wat hulle op die Westerse filosofie uitgeoefen het, bestaan daar aansienlike verskille. 

Terselfdertyd verskil die antieke filosofie wesenlik van die modeme filosofie en maak hierdie 

verskil dit moeilik om die totale Westerse filosofie met een maat te meet. In die geval van die 

modeme filosofie is die subjek byvoorbeeld die fondament en verwysingspunt van die totale 

werklikheid en daarmee word die transendensie in gevaar gestel. Die antieke filosofie het probeer 

om reg aan die transendensie te laat geskied, maar kan feitlik in geheel as wesensfilosofie 

gekarakteriseer word. Die antieke en die moderne filosofie sal dus vergelyk moet word, want die 

twee word in groot mate deur diskontinui:teit geskei. 

2.2.1 Martin Heidegger (1889-1975) 

Die beskouinge van Heidegger en Levinas stem grootliks ooreen. Een van hierdie beskouinge 

is dat daar nie 'n fundamentele diskontinui"teit tussen die antieke en die modeme beskouinge 

waargeneem kan word nie. Heidegger beskryf die totale Westerse filosofie as Synsvergetelheid, 

omdat die vraag na die sin en waarheid van die Syn mettertyd nie meer gevra is nie en die 

transendensie wat oor die mens beskik, vergete geraak het. Die moderne mens (subjek) het 

beskikker van sy eie lot geword. Hierdie probleem het Heidegger tot die antieke filosofie 

teruggevoer en gese dat die probleem ontstaan het omdat hulle die werklikheid probeer voorstel 

het deur slegs die syndes te bevra Daardeur is die syndes onafhanklik voorgestel asofhulle op 

sigselfkon bestaan. Die syndes was beheerbaar, manipuleerbaar en ondergeskik aan die denke. 

In hierdie situasie het die transendensie nie meer ter sprake gekom nie en het daar 

Synsvergetelheid ingetree. Dit is op grond hiervan dat Heidegger gese het dat die antieke 

filosofie, die modeme denke moontlik gernaak het (Heidegger 196l:Il, 421-436). 

Daar moet verder, volgens Heidegger so duidelik moontlik tussen partikuliere en universele 

kennis onderskei word. Die voorstellende of berekende denke kan geen universele kennis 

ontwikkel nie. Universele denke, het Heidegger gese, oorkoepel alle kontradiksies. Hy het tot die 



52 

gevolgtrekking gekom <lat die berekende denke deur die metafisika bevorder word, omdat daar 

na die syndes in plaas van die sin en waarheid van die Syn gevra word. Die Syn raak sodoende 

in vergetelheid. Heidegger het 'n kontinue verlies aan transendensie in die bree Westerse filosofie 

sedert die tyd van Anaximandros, Herakleitos en Parmenides waargeneem. Plato se leer van die 

waarheid het hierdie proses van verduistering begin. Heidegger gaan sover as om die metafisika 

die "eintlike nihilisme" te noem. 

2.2.2 Emmanuel Levinas (1905- ) 

Levinas was onder die indruk dat Heidegger nie ver genoeg gegaan het in sy poging om die 

transendensie te red nie. Die rede hiervoor sou volgens horn daarin Je dat Heidegger selfnog in 

die metafisikaverduistering vasgevang sit. Reeds in 'n artikel De /'Evasion (1935) konfronteer 

hy Heidegger en probeer in teenstelling met wat Heidegger gevra het, die denke van die Syn 

losmaak. Heidegger het die Syn vanuit die syndes bevra en bedink, maar Levinas het die 

omgekeerde pro beer, naamlik om vanaf die Syn na die syndes te beweeg (De I' existence iii' 

existant, 1947). Volgens horn hoort die transendensie in die "antler" as die synde by uitstek. Dit 

kan aanvaar word dat Levinas 'n antler betekenis as Heidegger aan die Syn geheg het. Levinas 

praat eerder van die daarwees of "er zijn" wanneer hy na die Syn verwys. 

Heidegger het gese dat die Syn homself aan die gene onverborge maak of openbaar wat besinnend 

dink. Vir Levinas wat 'n slagoffer van die Nazi-oorheersing was, het die Syn chaos 

verteenwoordig, sonder vorm, kleur of struktuur. Die vraag na die sin en waarheid van die Syn 

het horn eerder ontstel, as wat dit 'n gevoel van dankbaarheid by horn opgewek het. Oorgawe aan 

die Syn het vir Levinas 'n verlies aan menslikheid/selfheid beteken, omdat dit 'n volledige opgaan 

in die totale werklikheid is. Ten einde die Syn uit te skakel, het hy die klem op die innerlike van 

die mens geplaas. 

Levinas wou van die Westerse ontologie (waarvan Heidegger 'n verteenwoordiger was), ontslae 

raak en 'n "nuwe" metafisika ontwikkel. Die verlore skakel het vir Levinas in totaliteitsdenke 

ge!e, want in die totaliteit het die individu sy selfstandigheid verloor. Hy het gevolglik 

individualiteit beklemtoon. S6 word elke individu tot selfstandige optrede gedwing. Hy het 
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verder geglo dat die individu nie net sy eie behoeftes sal probeer bevredig nie, maar ook sal 

strewe na dit wat groter as hyself is, naamlik na die transendensie. Die Gans Andere moet 

homself aan die mens openbaar. 

Dit wil voorkom of Levinas deur die neo-platonisme, die wesensfilosofie en die moderne 

filosofie bei:nvloed is. Die neo-platonisme bet onder meer 'n obsessie met die eenheidsgedagte 

ten koste van die totaliteit gehad. Die metafisika soos wat dit deur Aristoteles beoefen is, was 

weer 'n poging om aan die eenheid en die totaliteit gelyke status te gee. Levinas glo dat die 

transendensie nie aan die denke opgedring mag word nie, maar dat dit altyd as 'n moontlikheid 

('n toekomstigheid) vir die mens behoue sal en moet bly (Berger 1993:6). 

2.2.3 Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

Nietzsche het spoedig 'n antler interpretasie as Heidegger en Levinas aan die historiese aspekte 

gegee. Die Westerse verlies aan transendensie ervaar hy as bevryding of oorgang van die 

verduistering (die nag) na die Jig (dag) of die "dood" van God en die bevryding van die mens. 

Omdat God "dood" is, word die mens vry en kan hy as supermens/oppermens (Uebermensch) 

sy ideale verwesenlik (Nietzsche 1955:190, 318). 

Dit wil voorkom asofNietzsche nie die transendensie totaal wou vernietig nie. Die emansipasie 

van die mens kon ook nie as totale bevryding beskou word nie. Hy pleit in werklikheid vir 

hernude transendensie. Die Uebermensch moet die wereld in sy volheid bewoon sonder dat daar 

aan horn voorgeskryfword. Hierdie vryheid hied 'n verskeidenheid wat vele keuses moontlik 

maak. Nietzsche stel Dionisos (die simbool van 'n wereld in krisis) teenoor God (die 

gekruisigde ), sodat dit in besonder die God van die Christene en die moraal wat daarmee 

saarnhang is, wat "dood" verklaar word. In teenstelling met Heidegger wat die antieke denke as 

grondslag vir die moderne denke gebruik het, wou Nietzsche 'n breuk met die Christendom 

bewerkstellig. Laasgenoemde het hoofsaaklik die wesensfilosofiese aspekte van die Christendom 

(wat in werklikheid eenduidig, a-histories en sonder ruimte vir die individuele kreatiwiteit is) 

bestry. 
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2.2.4 George Bataille (1897-1962) 

Bataille het net soos Nietzsche 'n onderskeid getref tussen die Christelike en die modeme 

periode. Nietzsche het die twee teenoor mekaar gestel, terwyl Bataille glo dat die twee mekaar 

oor en weer aanvul en dat daar samewerking moontlik is. Soos wat dit die geval by Nietzsche 

was, aanvaar Bataille dat die !ewe sy intensiteit tot 'n groot mate verloor het. Daarom soek hy na 

die wonderbaarlike wat hy "momente van ekstase" noem. Bataille beweer dat die Christendom 

die profane teenoor die heilige stel wat tot gevolg het dat die heilige sy sin verloor. 

Bataille verdeel ook die heilige in twee, naamlik die goddelike en die diaboliese. Deur die 

diaboliese te verwerp het die Christendom die heilige verskraal. Die mens onderskei homself van 

die dier deur wette te gehoorsaam. Bataille het gese dat die mens eers ten voile mens is wanneer 

hy daardie wette op bepaalde tye oortree. Die oortreding bevestig die gebod. 

Bataille verwerp die Christelike moraal en stel 'n antler moraal in die plek daarvan voor, naamlik 

die van intensiteit. Die vereiste is dat die !ewe so intens moontlik belewe moet word. Dit is egter 

nie moontlik as een dee! van die werklikheid ontken word nie. Aile beperkinge op die !ewe moet 

opgehefword. Bataille se hipotese is dat die primere verlange van die mens is om homselfte 

verloen. Die weg daartoe is uitputtend, maar elke moment van verloening is 'n moment van 

ekstase. In die modeme wereld is die mens die slaaf van nut en arbeid, terwyl daar niks van 

verkwisting gese word nie. Dit gee daartoe aanleiding dat die werklikheid, net soos in die geval 

van die goddelike en die diaboliese, in twee verdeel word soda! nut en verkwisting teenoor 

mekaar te staan kom. In sy diepste subjektiwiteit is elke mens soewerein en kan hy horn nie in 

die modeme !ewe realiseer nie. Nuttigheid is geen doe! op sigself nie, maar bestaan slegs in 

terme van iets anders. Ook die nutsmens is nooit net goed nie. In die wereld van nut word daar 

nerens van totaliteit gepraat nie. Die enigste wyse om van die lee, onvrugbare wereld los te kom 

is om 'n antler wereld te skep waarin die objekte dieselfde waarde as die subjekte het en waar 

daar dan 'n soewereine totaliteit gevorm kan word. Dit is 'n moeilike weg wat met selfverloening 

gepaard gaan. Die mens moet daarom ophou om andere en objekte as middele te beskou. Dinge 

moet toegelaat word om hul eie waarde te loon. 
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Die totale karakter van die Syn het vir die gefragmenteerde mens verlore geraak. Teenoor die 

gefragmenteerde mens staan die totale mens. Die totale mens korreleer met die totaliteit van die 

Syn. Die mens moet na die totaliteit teruggebring word, soda! hy voluit daaraan kan deelneem 

en daarin kan opgaan. 

Bataille het verder gese daar bestaan geen God nie. God is nie eers "die niks" van die metafisika 

nie, daarom bestaan daar geen goddelike werklikheid nie. Daar is geen kontak met God deur 

middel van die ekstases moontlik nie. 

2.3 DIE WESENSFILOSOFIE 

Die antiek-middeleeuse filosofie was gedeeltelik op metafisika en transendensie gerig. In wese 

was dit egter wesensfilosofie en is daar nie tot ware transendensie gekom nie. 'n Beeld van wat 

met transendensie bedoel word, kan egter eers verkry word wanneer daar duidelik gese word wat 

presies met die wesensfilosofie bedoel word. 

2.3.1 Martin Heidegger (1889-1975) 

Soos reeds gese, het Heidegger krities teenoor die metafisika gestaan. Hierdie kritiek was egter 

hoofsaaklik teen die wesensfilosofie gemik. Heidegger het sy filosofie aan die hand van twee 

temas, naamlik historisiteit en faktisiteit ontwikkel. Hy was veral teen daardie filosofiee gekant 

wat voorgegee het dat hulle die waarheid eenduidig, a-histories en sonder die kreatiewe deelname 

van die individu kon bekom. Dit is hierdie teorie wat Heidegger die metafisika noem. 

Historisiteit is 'n eksistensiaal/bestaansvorm van die Dasein, maar ook van die Syn self. 

Heidegger wil die historisiteit in 'n fundamenteel-ontologiese analise oopdek. Hy assosieer die 

metafisika met Aristoteles se beskouinge en beweer dat die metafisika sy suiwerste en hoogste 

wetenskaplike fase by Aristoteles bereik het. Heidegger bemoei horn gevolglik sedert 1907 met 

die problematiek var die metafisika en probeer horn deur middel van die denke daarvan 

distansieer. In 1907 ontvang hy die verhandeling Von der mannigfachen Bedeutung des 

Seienden bei Aristotele van Frans Brentano (1838-1917). Daarin is beweer dat Aristoteles sy 
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oortuiginge daarop gebaseer het dat die Syn meerdere betekenisse het en nie net een nie. 

Heidegger se reaksie hierop is: indien dit waar is, watter betekenis kan as die grondbetekenis 

uitgesonder word? 

Heidegger het toe besonder gelnteresseerd geraak in die Syn en die fenomenologiese denke, 

daarom het hy horn tot die werk van sy leermeester, naamlik Husserl se Logisch Untersuchugen, 

gewend. Volgens Husserl openbaar die fenomeen sigself aan die bewussyn. Heidegger besef in 

hierdie stadium dat dit wat Husserl die "selfpresenterende fenomeen" noem, reeds deur die 

Grieke en veral deur Aristoteles in 'n nog oorspronkliker vorm as die Aletheia (die 

onverborgegemaakte waarheid) bedink is (Heidegger 1969(b):81-90). 

Die feit dat die fenomenologie op die Sache selbst gerig is laat Heidegger besef dat die 

Synsvraag gestel moet word. Daarmee neem hy teenoor Aristoteles en Husserl stelling in. Omdat 

hy glo dat Husserl binne die immanensie van die bewussyn vasgevang bly, beweeg hy nader aan 

Aristoteles, maar stel die vraag na die Syn as onverborgenheid of Aletheia. 

Dit is aan die mens wat die Syn homself onverborge maak. In Sein und Zeit (1927) soek 

Heidegger na die Syn vanuit die Dasein. Kort na Sein und Zeit word die inisiatief egter na die 

Syn verplaas. W anneer dit by Heidegger oor die metafisika gaan, gaan dit ten diepste om sy 

beskouing oor die werk van Aristoteles. 

Heidegger beskou die Dasein as 'n ontwerp van die Syn, sodat die Syn aan die struktuur van die 

Dasein geken kan word. Die fundamentele kenmerk van die Dasein is historisiteit, sodat 

temporaliteit die grondstruktuur van die Syn kan blootle. Die hooftrekke van Heidegger se denke 

kan soos volg opgesom word: 

• Die Dasein hied die moontlikheid om die vraag na die Syn te kan stel. 

• Die Dasein is openheid en bestaan uit drie momente, naamlik geworpenheid, 

verstaan en rede. Die eenheid van die drie momente noem hy sorg. 



57 

• Die Dasein neem die verantwoordelikheid vir sy eie toekoms, want sy eintlike 

toekoms is die dood. Die dood word as die uiterste moontlikheid ervaar. 

• Wanneer Heidegger van verstaan praat, dan gaan dit ten diepste om die 

onverborgemaking van die Syn. 

In sy verwerping van die metafisika, gryp Heidegger terug na die klassieke metafisiese denke. 

Om sy denke, van die ontologie wat tot dusver aan die orde was te onderskei praat hy van 

fundamentele ontologie. Die verskii le daarin dat Heidegger (1967(c):325) sy denke in die 

temporaliteit begrond. Hy het gese die metafisika het sy oorsprong vergeet daarom is en word 

die vraag na die sin en waarheid van die Syn nie meer gestel nie. Heidegger het nooit die 

ommekeer wat hy aan die einde van Sein und Zeit in vooruitsig gestel het, naamlik na Zeit und 

Sein deurgevoer nie. Later in sy lewe het hy erken dat sy denke en taal nog te veel in die ou 

metafisika verstrik was. 

Die temporaliteit van die Syn is fundamenteler as die temporaliteit van die Dasein. Die Dasein 

is 'n geskenk van die Syn, dit wil se deur die Syn in 'n bepaalde historiese periode geworpe. 

Heidegger se grondervaring is die van Synsvergetelheid. Wanneer hy die Syn bedink, is 

temporaliteit die kern en dien dit as basis vir sy denke. In Sein und Zeit se hy die Syn is 

volstrekte transendensie, omdat dit alle syndes transendeer. Die wese van die Syn kan slegs ter 

sprake gebring word wanneer die vraag na die sin en waarheid van die Syn opnuut gestel word. 

Die innige relasie tussen die Syn en die denke is duidelik en daarvoor gebruik en beskryf 

Heidegger die relasie op meer as een wyse, byvoorbeeld: 

• Die Syn skenk of gee homself aan die mens wat reg clink. 

• Die Syn wend horn na die mens. 

• Die Syn is by die mens aanwesig. 

• Die Syn gaan die mens aan. 



58 

• Die Syn het die mens nodig. 

• Die Syn en die denke is dieselfde (Zijn das selbe) maar nie gelyk nie (niet das 

Gleiche) (Heidegger 1971(a):147). 

Die hegte relasie tussen die Syn en die mens word vanuit die Synsgeskiedenis duidelik. Die Syn 

beskik oor die mens. Binne die relasie behou die Syn die primaat - die Syn is die grond van alles 

wat bestaan. Dat die Syn die mens nodig het, neem nie sy transendensie weg nie (Heidegger 

1962:38). Die Syn word ook nie daardeur vermenslik nie, maar dit skep die moontlikheid vir die 

mens om outentiek te kan dink en woon. Omdat die Syn die syndes transendeer, kry die syndes 

deel aan die onverborgegemaakte waarheid van die Syn (Heidegger 1957:63). Die Syn kan egter 

nie ten volle onverborge gemaak word nie (Heidegger 1971(a):14; 1967(c):401-402). Wanneer 

daar na die sin en waarheid van die Syn gevra word, word daar met die metafisika en die 

begrippe wat daarmee verband hou gebreek (Heidegger 1957:23, 28). 

2.3.2 Max Millier (1906- ) 

Max Milller glo dat Heidegger se Synsdenke direk teenoor die wesensfilosofie staan. Die ganse 

Westerse filosofie is na sy mening wesensfilosofie, maar is uitgedien en moet deur 'n 

metahistorie vervang word om reg aan die historisiteit van die mens en die Syn te laat geskied. 

Op grond van hierdie standpunte kan Miiller as 'n volgeling van Heidegger beskou word. 

Miiller het aanvanklik in Berlyn en Miinchen gestudeer en sy graad met geskiedenis as hoofvak 

en filosofie as byvak behaal. Na twee semesters in Parys het hy onder invloed van Maritain en 

Gilson, die twee neothomiste van daardie jare gekom. Daama is hy na Freiburg waar hy horn ten 

volle aan die filosofie gewy het. In 1930 het hy met 'n proefskrif Ueber Grundbegriffe 

philosophischer Wertlehre gepromoveer. Daarin het hy veral van die skolastiek (Thomas van 

Aquino) en die fenomenologie van Heidegger melding gemaak. 

Heidegger het by sy kollega, Martin Honecker (professor in filosofie), aanbeveel dat Miiller in 

1936 aan Freiburg aangestel word. Dit het Miiller die geleentheid gebied om Heidegger se lesings 
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by te woon en saam met Honecker se gepromoveerdes, Gustav Siewert, Johan Lotz en Karl 

Rabner te werk. Siewert, Lotz en Rabner was in daardie stadium besig om die verhouding tussen 

die metafisika en die Synsdenke van Heidegger te ondersoek. In 1939 het MUiler 'n boek 

genaamd Sein und Geist gepubliseer, maar voordat hy die vrugte van sy arbeid kon pluk, het hy 

'n amptelike brief van Berlyn ontvang, waarin hy verbied is om te doseer omdat hy krities 

teenoor die Nazi-ideologie gestaan het. Hierna het hy 'n pos as dosent in filosofie aan die 

seminarium van biskop Grllber aanvaar, totdat hy in 1940 aan die stryd van Parys deelgeneem 

het. Daarna is hy vir militere diens opgeroep en na die oosfront gestuur. In Mei 1945 het hy na 

Freiburg teruggekeer en is hy as hoogleraar in die pos van Honecker aangestel. 

Sy belangrikste doelwit was om harmonie tussen die metafisika en die geskiedenis te 

bewerkstellig. Metafisika was vir horn 'n alternatief vir die positivisme. Indien die positivisme 

(natuurwetenskaplik georienteerde denke) egter die metafisika sou verdring, dan was die stryd 

wat tot op datum gevoer is, tevergeefs. Hy verwerp egter die metafisika omdat dit 'n tydlose 

sisteem probeer wees en totaal niks se oor hoe mense op gegewe momente reageer nie (Millier 

1986). Hierin word die verskil tussen die werk van Heidegger en die totale wysgerige tradisie van 

die W este volledig uiteengesit. MUiler wys ook daarop dat Husserl se fenomenologie (na die sake 

self) deur die Katolieke as 'n nuwe metafisika beskou is, waarin Max Scheler en Nicolai Hartman 

as die pioniers beskou is. Hulle wou hierdie metafisika op Heidegger se eksistensiebegrip soos 

in Sein und Zeit en op Jaspers se werke baseer. Volgens Heidegger is die hooftema in Millier 

se werk die Synsvraag waarbinne die menslike eksistensie toegang tot die Syn hied. 

Die ware wesensfilosofie kan volgens Millier in die werke van Plato teruggevind word. Daarin 

is die kernbegrip, die eidos, of die vaste, blywende beginsel waarteen alle veranderinge in die tyd 

gemeet kan word. Alleen vanuit hierdie beginsel(s), wat die wesenlike verteenwoordig, kan die 

dinge geken word. Teenoor die wesenlike staan die veranderlike. In die wesenlike is vasge!e wat 

die mens behoort te doen om homselfte verwesenlik. Dit beteken dat die algemeen geldende 

verwerklik moet word. Die verwerkliking kan nooit skeppend wees nie, want dit word deur die 

algemeen geldende gebind. Thomas van Aquino het 'n korreksie op die werk van Plato 

aangebring deur te se dat die wese, as 'n beginsel, aan elke synde sy vaste plek binne die geheel 

of Syn gee. So word alle handelinge van die mens deur vaste ordeninge bepaal en genormeer. 



60 

Daar is dus 'n rangorde van waardes wat met die rangorde van die syndes saamval. Die mens het 

'n vrye keuse, maar die rangorde van waardes behoort horn in sy keuses te help. 

Millier beskou historisiteit as die grondbegrip waarop alle eksistensie berus. N6g die 

wesensfilosofie, n6g die idealisme laat reg aan historisiteit en die eindigheid van die mens 

geskied. Norme moet kan verander sonder om hul onvoorwaardelike geldigheid te verloor, 

daarom propageer Millier baie noue samewerking tussen die blywende en die veranderlike. 

2.3.3 Die wesenskenmerke van die wesensfilosofie 

Die wesensfilosofie skei onwaameembare idees van die waameembare dinge. In sy Phaedo het 

Plato gese dat 'n idee iets is wat nie duidelik en noukeurig waargeneem kan word nie, daarom 

fokus die filosoof nie primer op kennis wat sintuiglik waargeneem kan word nie. Die dood is 

egter vir die filosoof belangrik, want dit skei liggaam en siel. Die filosoof ken met sy siel, 

daarom verskil sy kennis radikaal van dit wat sintuiglik waargeneem kan word. Dit is ook 

belangrik om daarop te let dat idees wat bestaan, volgens Plato "iets anders" as die waameembare 

dinge is. Idees is onveranderlik, terwyl die waameembare dinge veranderlik is. Plato beweer dan 

dat daar tussen sintuiglik waameembare en ware kennis onderskei moet word. Hierdie dualisme 

kan duidelik in Plato se vroee werke, naamlik sy Phaedo, Phaedros, Staat en Timaeus 

waargeneem word (Berger 1961:68). 

Plato se Idee het drie funksies, naamlik in die denke, die Synsorde en in die handeling. Die kern 

van die wesensfilosofie is dat dit die verstandelike ( aprioriese) elemente van kennis van die 

ervaring (posterioriese) skei. In die Synsorde skei dit die essensiele van die individuele en die 

normatiewe van die feitelike. Die transendensie mag nooit in die proses verlore raak nie. 

W aarheid kan alleenlik langs eersgenoemde weg bekom word. Om te weet is om aprioriese 

kennis te bekom. Hierdie kennis is blywend en tydloos (Berger 1961:68; Verhoeven 1983:124-

126). Individualiteit gee tot 'n negatiewe houding aanleiding en lei tot veelheid, verstrooiing en 

verdunning. Hier se Heidegger is die Syn totaal vergete. In die etiese orde skei die 

wesensfilosofie die normatiewe (dit wat behoort te wees) van die feitelike. So word daar 'n norm 

geskep sodat deduktiewe afleidings gemaak kan word. W anneer die feite van die behoorlike 
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geskei word, dan verdwyn die eie waarde daarvan. 'n Feit moet altyd die beliggaming van die 

behoorlike wees. 

Die wesensfilosofie het gedurende die Antiek-Middeleeuse tyd oorheers, maar Millier (1986) 

wys daarop dat Kant reeds kritiek daarop uitgeoefen het. Hy glo dat die essensillle nie geken kan 

word nie, maar dat die mens weet wat onontbeerlik en noodsaaklik is. Muller verbind verder die 

wesensfilosofie met die subjekfilosofie. Saam met Heidegger se hy dat die wesensfilosofie 

inderdaad ook subjekfilosofie is en was - die wortels van die moderne subjekfilosofie kan in die 

antiek-middeleeuse wesensfilosofie teruggevind word. 

Om die verhouding tussen die wesensfilosofie en die subjekfilosofie beter te kan beskryfkan die 

werke van Kant (1724-1804), Husserl (1859-1938) en Adorno (1903-1969) bestudeer word. Kant 

het die twee-werelde-leer van Plato, naamlik dat die nie-waameembare wereld, die 

waarneembare wereld ten grondslag le, nader probeer beskryf. Die nie-waameembare wereld is 

nie kenbaar nie en die twee werelde kan nie na mekaar herlei word nie. Kant glo dat die eintlike 

bestemming van die mens in 'n aanvaarding van en onderwerping aan sedewette le; nie in besit 

ofvermeerdering van kennis nie. Daardeur erken die mens dat hy nie net oor 'n sintuiglike nie, 

maar ook oor 'n bo-sintuiglike natuur beskik (Blackburn 1996:205-206). Terwyl die bo

sintuiglike wilreld nie geken kan word nie, maak die sedewet en die vryheid van die mens we! 

'n uitsig op die bo-sintuiglike moontlik. Die mens bly dan volgens Kant 'n burger van twee ryke 

naamlik die sintuiglike en die bo-sintuiglike. 

Husserl beweer dat die aprioriese en die posterioriese ordes twee totaal verskillende wyses van 

bestaan verteenwoordig. Husserl verdedig s6 'n dualisme van feitelikhede en geldigbede en 

waarsku teen 'n oorbeklemtoning van logiese, wiskundige wette en die feit dat dit dikwels as 

enigste noodsaak van die denke erken word (Kuypers 1966: 130). 

Adorno se filosofie was op 'n toekomstige utopie gerig. Daannee fokus hy op die verband tussen 

die bestaande wereld met al sy probleme en die utopie wat hy in die vooruitsig stel. Hierdie 

utopie wat hy in die vooruitsig stel, moet totaal nuut wees en op geen wyse 'n dee! van die 

bestaande, sinlose wereld vorm nie. Die mens toon sy heerssugtigbeid in die wyse waarop hy met 
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die natuur omgaan. Omdat hy nie meer die natuur ervaar en daaraan sin gee soos hy behoort nie, 

bedreig <lit horn. Die twee werelde bly langs mekaar bestaan en daarmee saam word die 

wysgerige probleem met betrekking tot die verband tussen die twee nie opgelos nie (Heldring 

1991:28-37; Steunebrink 1991:426). 

Dit wil voorkom asofHeidegger en die denkers na horn die metafisika in bree sin gebruik het om 

die eietydse Westerse denke teenoor die Synsdenke te stel. Vir 'n Jang tyd na Aristoteles het die 

metafisika vir 'n bepaalde filosofiese dissipline gestaan wat slegs die syndes bevra het, soda! die 

Syn vergete geraak het. Heidegger praat van die metafisika omdat daar in elke filosofie 'n 

bepaalde beskouing oor die Syn teenwoordig is. Die historiese toepasbaarheid van die Synbegrip 

maak egter die verskil. Volgens Heidegger kan Descartes, Leibnitz, Kant, Hegel en Nietzsche 

net so veel as metafisici gereken word as Plato, Aristoteles, Bonaventura en Aquino. 

Nietzsche beskou homself as 'n anti-metafisikus en vereenselwig die metafisika met die 

wesensfilosofie van Plato, terwyl Heidegger Nietzsche 'n metafisikus noem en selfs beweer <lat 

die metafisika in Nietzsche sy hoogtepunt ofvoltooiing vind. Dit is verder belangrik om daarop 

te let <lat daar 'n noue verband bestaan tussen die metafisika en die filosofie by Heidegger. Indien 

<lit waar sou wees <lat die metafisika by Nietzsche tot voltooiing gekom het, impliseer dit <lat ook 

die filosofie tot sy einde gekom het (Van de Wiele 1986). 

Niemand het egter die vraag na die metafisika op radikaler wyse as Fridlon Wiplinger gestel nie. 

2.4 FRIDLON WIPLINGER (1931-1973) 

Wiplinger is in 1931 in Oostenryk gebore. Hy het filosofie, pedagogiek en geskiedenis aan die 

Universiteite van Wenen, Freiburg (waar Heidegger doseer het) en Berlyn bestudeer. Hy het in 

1962 as doktor in die filosofie promoveer met 'n proefskrif Wahrheit und Geschichtlichkeit, 'n 

ondersoek na Heidegger se waarheidsbegrip. Sedert 1964 washy assistent aan die Filosojisch 

Instituut te Wenen. Tussen 1968 en 1969 het hy artikels gepubliseer wat die oorsprong van taal 

en die metafisiese bewoord het. In 1969 het hy 'n omvattende studie Physis und Logos oor die 

oorsprong van metafisika by Aristoteles gemaak en in 1970 Der personale verstandene Tod 
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gepubliseer. In 1973 is hy as hoogleraar aan die Universiteit van Wenen aangestel, maar het 'n 

maand na sy aanstelling gesterf. 

In 1976 het sy boek waaraan hy die meeste van sy tyd gewy het verskyn, naamlik Metaphysik, 

Grundfragen ihres Ursprungs und ihrer Vollendung. Die invloed van Heidegger is in hierdie 

boek sterk waameembaar. Wiplinger konsentreer veral op die benaderings van Aristoteles en 

Heidegger sowel as op die "Christelike" benadering tot die filosofie. W anneer dit om die denke 

en ervaring gaan, so beweer Wiplinger, berus Aristoteles se benadering op verwondering, terwyl 

Heidegger se ervaring Synsvergetelheid is. Die Christelike filosofie ondervind 'n probleem 

omdat dit nie op ervaring berus nie, maar op 'n denkstelsel wat op die Christelike geloof geskoei 

IS. 

Die strewe om die filosofie in ervaring te veranker het tot verdere ontwikkelinge aanleiding 

gegee. Die wetenskappe het hul primer op ervaring beroep; die filosofie nie. Daarom bevra die 

filosofie die ervaringsbegrip waarmee die wetenskap werk. Wiplinger het dan ook tot die 

gevolgtrekking gekom dat hierdie begrip erg beperk is en dat daar na 'n ruimer begrip van 

ervaring gesoek behoort te word. Saam daarmee sou daar 'n betroubaarder uitgangspunt of 

fondament gesoek moes word. Die meeste filosowe het egter laasgenoemde met argwaan bejeen. 

In hierdie opsig kan daar van ontologiese of metafisiese ervaring gepraat word. Kant het 

byvoorbeeld gese dat kennis alleenlik vanuit ervaring moontlik is en voeg by dat die metafisika 

'n onmoontlike projeksie is, omdat dit die ervaring te bowe gaan. S6 het Weischedel, Max 

Muller, Bernhard Welte en Johannes Lotz probeer om iets soos metafisiese ervaring aan te wys. 

2.5 DIE BEGRIP ERV ARING 

Hans-Georg Gadamer (1900- ) het by geleentheid gesl: dat ervaring een van die onduidelike 

begrippe is waarmee daar gewerk word. Elke ervaringsteorie is op die wetenskap gebaseer en 

toon geen oog vir die innerlike historisiteit daarvan nie. Heidegger het geleer dat historisiteit iets 

is wat die mens ervaa~ (Gadamer 1960:329; Heidegger 197l(b):l59). Wiplinger se dat daar na 

'n sleutel gesoek moet word, voordat die vraag na die wese van die metafisika beantwoord kan 

word. Hier was dit egter 'n geval van soveel metafisici, soveel antwoorde. Die vraag na die 
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metafisika is moeilik omdat die wese van dinge nooit as feite aangetrefword nie. Die wese van 

iets kan nie willekeurig vasgestel word nie. Die wese skik horn nie na die mens nie, maar die 

mens moet horn na die wese skik. "Wese" is 'n metafisiese begrip. Die gevolgtrekking wat hieruit 

gemaak kan word, is dat geen uitwendige instansie kan bepaal wat die metafisika wesenlik is nie. 

Die probleem kan gevolglik net deur die metafisika self opgelos word. Wiplinger se die antwoord 

le in dit wat die metafisika self openbaar. Een sodanige openbaring is te vinde in die werke van 

Aristoteles waar die metafisika vir die eerste keer aangetrefword. Aristoteles staan dan ook as 

die vader van die metafisika bekend. Die vraag is: "Wat staan daar in die werke van Aristoteles 

wat die term metafisika regverdig?'' Om Aristoteles se werke te kan begryp sal die gebeure wat 

dit voorafgegaan het, deeglik in ag geneem moet word. Op grond van die geskiedenis is verdere 

interpretasies moontlik. 

Wiplinger se dat die metafisika die wetenskap van die syndes as syndes is. Later voeg hy by dat 

die metafisika ook die wetenskap van die eerste grond van die syndes is (Wiplinger 1976: 142-

154). Die grond van die syndes kan selfnie 'n synde wees nie en buite die syndes bestaan daar 

niks wat selfstandig is nie. Die grond van die syndes kan ook geen metafisiese entiteit wees nie. 

By Aristoteles gaan dit om die immanente gronde van die syndes en nie om die Christelike vraag 

na die oorsaak van die syndes nie. Van die immanente grond bestaan daar maar twee, naamlik 

vorm en stof. Dit wat van die synde gese word, is die "vorm" terwyl die "stof" dit is wat van die 

vorm gese word. Wiplinger se standpunt is dat Aristoteles se "god" 'n "onbeweeglike beweger", 

'n eksteme werkoorsaak, 'n hoogste synde is. Aristoteles se metafisika is dus 'n onto-teo-logie. 

Wiplinger (1976:81-88) is daarvan oortuig dat Aristoteles ook in sy metafisika van die syndes 

as syndes, God ter sprake bring, daarom is sy metafisika wesenlik "dubbelsinnig". Aristoteles 

besef dat die fisiese synde veranderlik is. W anneer hy egter die vraag stel hoe die ontstaan van 

alles verklaar kan word, vind daar 'n diepgaande verandering plaas wat wye gevolge het. God 

word daardeur in die metafisika ingetrek en gevolglik tot die hoogste synde gedegradeer 

(Wiplinger 1976:170-187). 

Hierdie "God", die hoogste synde, kan volgens Wiplinger (1976) geen antwoord op die 

grondvraag van die metafisika gee nie. Die vraag na die sin of waarheid van die Syn verander 
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daarom fundamenteel van betekenis. Dit impliseer dat slegs die syndes bevra kan word en die 

"Syn" die hoogste synde word. Dit verklaar waarom Aristoteles die metafisika as die bedinking 

van die syndes beskou. Dit is ook die rede waarom Heidegger van Synsvergetelheid praat, want 

dit het die beheersing deur die syndes moontlik gemaak. Wiplinger het Heidegger se idees 

onderskryf dat die metafisika aan nihilisme gelyk gestel en daarom ook te bowe gekom moet 

word. Voordat dit kan gebeur, moet daar egter na die grond van die metafisika gevra word. 

Aristoteles (384-322 v.C.) se grondervaring was die van verwondering (Blackburn 1996:24-25). 

Hy stel in verwondering die vraag: wat is die synde? Hy vra dus na die syndes ofna die hoogste 

synde, sodat sekerheid vanaf ervaring na die subjek verskuifword. Die vraag is dan nie meer op 

kennis gebaseer nie, maar op verstaan. Wiplinger beweer (soos Heidegger) dat die vraag na die 

sin of waarheid van die Syn opnuut gestel behoort te word. Die mens behoort die Syn te ervaar 

(Wiplinger 1976:63-81). 

2.5.1 Metafisiese denke en ervaring 

Parmenides (gebore c 515 v.C.) het al die Syn as 'n onverganklike eenheid, 'n volmaakte sirkel 

ofvolstrekte identiteit beskryf. Plato (c. 429-347 n.C.) het daarna 'n poging aangewend om van 

hierdie monisme te ontkom. Hy ontken nie die ervaring van mense nie, maar se dat die weg na 

die waarheid deur die Idee van die Goeie bepaal word. Plato het onder meer beweer dat daar 

betekenisse toegeken word, waarop dinge nie werklik aanspraak.kan maak nie. Wat die mens 

waarneem en ervaar is veranderlik en onstabiel. Wanneer Aristoteles (384-322 v.C.) later Plato 

se analise van Parmenides se werk en sy dualistiese benadering ontleed en kritiseer, aanvaar hy 

in 'n groot mate die standpunt van Parmenides. Aristoteles onderskei twee belangrike oordele, 

naamlik dit wat op die wese van dinge betrekking het en dit wat op die hoedanighede van dinge 

betrekking het. In laasgenoemde geval gaan dit regstreeks om die subjek wat vir die oordele 

verantwoordelik is. Alie antler feite word as bykomstighede beskou, want die wesenlike is reeds 

gei'dentifiseer. 

Aristoteles se verwerping van Plato se filosofie het veroorsaak dat daar nie meer tussen die Syn 

en die syndes onderskei is nie. Dit het die klem op die immanente betekenis van dinge geplaas. 
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Aristoteles kom tot die gevolgtrekking dat daar duidelik tussen die fisiese en nie-fisiese syndes 

onderskei kan word. Inherent aan die fisiese is die beginsels van beweging en rus, daarom verskil 

die fisika van die wiskunde omdat laasgenoemde van beweging afgesien het. Dit bring 

Aristoteles tot die gevolgtrekking dat "iets" vir die beweging verantwoordelik moet wees. Hierdie 

beweging kan deur "iets" wat staties is Of deur "iets" wat dinamies is, veroorsaak word. Daardie 

"iets" wat dinamies is en beweging veroorsaak, het materie, terwyl die "iets" wat staties is, 

sonder materie is. Daar kan gevolglik tussen materiele en nie-materiele syndes onderskei word. 

Indien alle dinge materieel gebonde was, sou dit beteken dat daar naas die fisika geen 

moontlikheid vir enige antler filosofie bestaan nie. Aristoteles het laasgenoemde verwerp en geeis 

dat daar ruimte vir die filosofie voor en na die fisika geskep word. Die fisika kan as die "eerste" 

filosofie en dit wat of voor of na die fisika kom as die "tweede" filosofie beskou word. Die fisika 

was gevolglik nie die universele wetenskap nie, maar het as "eerste" filosofie die metafisiese 

denke moontlik gemaak. Die metafisiese denke was veronderstel om die materiele sowel as die 

nie-materiele te bestudeer. Die voile betekenis van die metafisiese denke het na vore gekom 

wanneer daar na die betekenis van materie gevra is (Berger 1962:215-241). 

Die materie wat in die fisika en die wiskunde teenwoordig is, is die veld van die "eerste" 

filosofie. Dit is nie dee! van die metafisiese denke nie en het die materiele as studieveld. Materie 

is in hierdie opsig 'n beperkende faktor, want dit beperk vorm. Daardie syndes wat materie bevat 

is beperkte syndes naas die ander syndes. Die fisika en die wiskunde is partikuliere wetenskappe, 

wat die fisiese syndes slegs tot op 'n sekere vlak bestudeer. Die metafisiese denke leer langs die 

weg van die filosofie om tussen die fisiese syndes en dit wat dit oorstyg te onderskei. Die 

betekenis van die metafisiese denke is onder meer dat: 

• dit die beperkinge wat aan die fisika eie is omdat dit materieel is, oorskry; 

• dit onbeperk is. Dit gaan oor die Totale Werklikheid. 

Aristoteles is die eerste wat die metafisiese denke voltrek het, want hy het naas die fisika en die 

wiskunde die moontlikheid van 'n universele beskouing gesien. 
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Aristoteles se die Syn is of substansieel Of bykomstig. Hierdie nuansering onderskei die 

metafisiese denke van die monisme. Die substansie is van die Syn afhanklik, want die Syn bring 

alles in beweging. So gou as wat daar gese word dat die syndes selfstandig is, gaan die 

transendensie verlore. Aristoteles slaag nie daarin om die immanensie en die transendensie 

tegelyk te bedink nie (Verhoefen 1983; Berger 1962:215-241). Indien ervaring histories beskou 

word, dan gaan dit om die grondervaring van Aristoteles. 'n Verdere verskil in ervaring kan 

tussen die wesensfilosofie en die metafisiese denke waargeneem word. In die volgende 

paragrawe sal daar gespekuleer word of ervaring as uitgangspunt vir die filosofie en die 

metafisiese denke kan dien. 

2.5.2 Die opstygingservaring 

Wanneer daar gevra word watter vorm van ervaring by die wesensfilosofie pas, dan is 

Augustinus se visioen wat hy by Ostia ondervind het van belang. In die visioen word begrippe 

gebruik wat van Plotinus oorgeneem is en wat Plotinus weer van Plato gekry het. By Ostia het 

Augustinus en sy moeder dae lank op 'n skip gewag wat hulle na Afrika sou neem. Terwyl hulle 

gewag het, het hulle besin oor hoe die ewige !ewe sou lyk. Hulle het tot die gevolgtrekking 

gekom dat liggaamlike genot in geen opsig met die heerlikheid van die !ewe vergelyk kon word 

nie. Hulle hef toe in dankbaarheid hul harte tot God op wat vir ewig dieselfde bly. Hulle kom tot 

die gevolgtrekking dat die mens die werk oordink, bespreek, bewonder en transendeer om 'n vlak 

te bereik waar daar van waarheid en wysheid sprake is. Op hierdie vlak kan die mens 'n biddende 

houding inneem en God ervaar, want God openbaar homself aan die mens. 

Die werke van Plato en Augustinus bevat pragtige illustrasies van metafisiese en 

metaparadigmatiese denke. Dit kan as outentieke ervarings van transendensie beskou word. Die 

Idee van Plato staan teenoor die wordende en veranderende wereld. Religieuse taal het s6 van 

Platonismes (metafisikaverduisteringe) deurtrek geraak dat die werklike betekenisse van die 

woorde verlore gegaan het (Blackburn 1996:289). Die skeiding tussen 'n wereldse en 'n 

Godsbestaan is byvo0rbeeld kenmerkend van die wesensfilosofie. Plato se denke beweeg feitlik 

trapsgewyse vanaf die laagste na die hoogste dinge. Dieselfde orde kan feitlik onveranderd by 

Plotinus en Augustinus waargeneem word (Ibid.:29, 290). 
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In sy Simposium (209e-212c) se Plato <lat die skoonheid van die siel hoer as die skoonheid van 

die liggaam geag moet word. W anneer dit gebeur word die mens gedwing om die skoonheid van 

die !ewe te waardeer. Eers wanneer die hoogste skoonheid (wat met die Ideaal van die Goeie 

saamhang) bereik word, het die mens sy doe! bereik. Hy beklemtoon in sy Phaedros (246a-248c) 

die verskil wat daar tussen die transendentale en nie-transendentale bestaan. Die transendentale 

is en sal ook nooit na waarde besing kan word nie. Sintuiglike ervaring !ewer geen betroubare 

kennis op nie, daarop kyk filosowe by hierdie soort ervaring verby. Dit is ook een van die redes 

waarom daar soveel klem op die dood ge!e word, want dit skei siel en liggaam. Die mens is dus 

die naaste aan ware kennis wanneer hierdie skeiding op sy grootste is. Die mens se liggaam word 

met die staat geassosieer, terwyl die gees die staat aan 'n volledige ondersoek onderwerp. Die 

begeleidingswerk word deur die filosowe gedoen. 

2.5.3 Die verdigtingservaring 

Die opstygingservaring wat in afdeling 2.5.2 hierbo bespreek is, hoort tot die klassieke of 

wesensfilosofie. Dit veronderstel onder meer 'n skeiding tussen 

• die aprioriese (verstandelike) en die posterioriese (sintuiglike) 

• die wesenlike en die individuele 

• die normatiewe en die feitelike 

Die transendensie mag op geen wyse aan die werklikheid ofimmanente gelyk gestel word nie 

(Blackburn 1996:380). Die transendentale werklikheid moet ook op 'n ander wyse bestudeer 

word. Die verdigtingservaring is selfs 'n meer outentieke transendensie-ervaring as die 

opstygingservaring. Die syndes mag nie los van die mens bed.ink word nie, want dit kan slegs 

bestaan wanneer dit deur die mens waargeneem word (Ferguson & Wright 1988:423). 

In die opstygingservaring word die bekende werklikheid verlaat. In die verdigtingservaring word 

daar gese dat dit nie waar is dat die essensie van die werklikheid buite die werklikheid self gelee 

is nie. Die individuele raak in die algemene, die bekende verlore. Die werklikheid doen horn 

anders voor, afhangende of daar van ervaring ofbesinning gepraat word. Die verdigtingservaring 
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beskryf daardie oomblik wanneer die werklikheid deursigtig raak of openheid openbaar. Die sig 

op die werklikheid word nou nie meer geblokkeer nie (Ibid.:276-277). 

2.5.3.I Skouing 

Daar is vroeer beweer dat verwondering as die grondervaring van Aristoteles se werk beskou kan 

word. W anneer daar in verwondering gefilosofeer word, word daar nie na die gebruikswaarde 

van kennis gevra nie, maar gaan dit om kennis ter wille van kennis. Aristoteles se die mens kan 

ken, daarom is dit belangrik dat hy kennis bekom. Kennis van God verteenwoordig die hoogste 

vorm van kennis. Skouing is Aristoteles se eie vorm van verdigting en dit berus ten diepste op 

ervaring (Blackbum 1996:25). Die volgende kan as kenmerkend van skouing beskou word: 

• 

• 

2.5.3.2 

dat daar duidelik tussen die !ewe in die wereld en die !ewe in die nabyheid van God 

onderskei word; 

dat dit die hoogste vlak van ervaring bied. Die mens leer God deur die ervaring van 

hoogtepunte ken. 

Ekstase 

Bataille trek net soos Aristoteles te velde teen die nuttigheid van kennis. Hy was lewenslank op 

dit wat sinvol en soewerein is ingestel en noem dit ekstase. Ekstase kan beskou word as Bataille 

se weergawe van verdigtingservaring. 

Bataille glo dat die Christendom die diaboliese uit die heilige gehaal het en dat die modeme 

wereld dit wat oorgebly het, verder verwater het totdat net die profane oorgebly het. Sy doe! was 

om dit wat verduister geraak het terug te win, soda! die totale mens (in die Totale Werklikheid) 

die lewe in sy voile intensiteit kan belewe. 

Die verstand abstraheer en skei. Binne die wetenskap word dan 'n wereld van abstrakte objekte 

gestig, wat 'n afdruk van die dinge in die profane wereld is en wat op die nut daarvan afgestem 

IS. 
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2.5.3.3 lnkeer en onverborgemaking 

Martin Heidegger was op soek na 'n eie vorm van verdigting toe hy in 1950 in Vortriige und 

Aufsiitze (163-181) die Westerse metafisika en die wyse waarop die syndes ervaar word, 

gekritiseer het. Hy assosieer die metafisika met die wesensfilosofie en se dat die syndes nog nie 

voorheen in perspektief geplaas is nie. Die afstand tussen die metafisiese en die tegniek het totaal 

verdwyn en die tegniek is steeds besig om uit te brei. Die feit dat die afstand besig is om te 

verdwyn beteken nog nie nabyheid nie. 

Hy maak 'n duidelike onderskeid tussen 'n synde, 'n werktuig en 'n kunswerk. Belangrik vir elke 

synde is die ervaring wat daarmee saamhang. Heidegger se dit is laasgenoemde wat nog nie 

voorheen beskryf is nie. Om die ervaring te kan verwoord is 'n houdingsverandering ('n inkeer) 

nodig, sodat die verborge dinge onverborge gemaak kan word. Die voorstellingshouding van die 

metafisika, die tegniek en die nihilisme staan in die weg van werklike ervaring. 

2.5.3.4 Die ervaringsproblematiek 

Wanneer Aristoteles (Blackburn 1996:25) oor ervaring praat dan neem hy 'n posisie tussen 

waarnemings en werklike kennis in. Omdat alle kennis uiteindelik uit ervaring kom, is ervaring 

die bron en begin van die kennis, maar self nie die kennis nie. Kant betwyfel die feit dat 

sintuiglike ervaring egte ervaring is (Ferguson & Wright 1988:363). Ervaring het we! met die 

werklikheid te make, maar word deur die mens gevorm. Dit vrywaar die mens van alle muwiteit. 

Die voorwaardes vir ervaring kan direk na Heidegger se beskrywing van die begrip teruggevoer 

word. Hy se ervaring verander die mens. Ervaring berus op historisiteit, wat niks met die blinde 

noodlot te make het nie. Dit kan ook direk met vryheid vetbind word. Die mens is deur ervaring 

op 'n eksteme krag aangewese wat horn vir die toekoms voorberei. Die ingesteldheid wat hiermee 

saamhang is die van gelatenheid. Enersyds speel die wil by die gelate mens geen rol nie, want 

gelatenheid kan nie deur die mens self bewerkstellig word nie. Andersyds is dit ook nie 'n 

passiewe gebeurtenis nie, want die mens moet vir gelatenheid voorberei word. Gelatenheid word 

gevolglik met die mens se hoogste denkaktiwiteite en dade geassosieer. Voorstelling (soos by 
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die berekende denke) het niks met gelatenheid te make nie, terwyl besinning en gelatenheid alles 

met mekaar te make het. Gelatenheid word as 'n oop wagtende en luisterende houding beskryf 

(Heidegger 1959:57). 

Bataille se vorm van ekstase kan nooit volledig bereik word nie. Soos wat die mens na ekstase 

verlang, oorskry hy die grense van die leefwereld of transendeer hy. Ervaring word sodoende 

'n soeke na die absolute grense van die mens se moontlikhede. Hierdie transendering is die veld 

van die metafisiese denke (Ferguson & Wright 1988:423). Bataille konsentreer veral op die 

omstandighede en die vereistes waaraan 'n individu moet voldoen om sy strewe na ekstase te 

vervul. Beide Heidegger en Bataille dui die noodsaak van ervaring aan, maar wys daarop <lat <lit 

die mens toevallig of as 'n guns bereik. Dit gaan om uiterstes, daarom verg <lit maksimum 

optrede (Peperzak 1964:607-621). 

Nietzsche beskou die waardes wat vir sy tyd gegeld het as die produk van eiewyse mense wat 

tydelike oplossings soek (Blackburn 1996:262). Die skep van waardes behoort volgens horn die 

taak van meesters te wees. Hy kom op grond van die chaos tot die gevolgtrekking dat niks waar 

is nie, maar dat alles geoorloofis (Nietzsche 1954(a):357; 1955:261). Deur te se <lat die "niks" 

simptomaties van sy tyd is, is Nietzsche op soek na 'n nuwe moraal, daarom oefen hy sterk 

kritiek teen die Christelike moraal uit. Dit wat horn egter die meeste in die Christelike moraal 

gepla het, hoort eintlik by die wesensfilosofie. Daar is na sy mening te lank met vaste, 

onveranderlike waardes gewerk. Transendensie wil eerder verwondering en openheid by die 

mens oproep. Ou sekerhede is uitgedien, daarom voe! die mens onseker en radeloos. 

Heidegger waarsku ook dat daar krities na die bekende wee gekyk moet word, omdat daardie wee 

tot 'n groot mate in die metafisikaverduistering vasgevang sit. Ervaring gee 'n mate van 

sekerheid, daarom moet daaroor besin word. Dit is egter die vertrekpunt en nie die bron van alle 

kennis nie. Deur vanaf die bekende na die onbekende te beweeg kan die ervaring verruim word. 

Laasgenoemde is min ofmeer wat Hegel met sy ervaringsbegrip in gedagte gehad het. Daarin 

word ervaring die doe! en die eindpunt van die dialektiese beweging (Blackburn 1996:169). Met 

hierdie doelstelling vernietig hy egter die transendensie. Metafisiese denke wil in teenstelling met 

die partikuliere wetenskappe na universele kennis soek. So gou as wat daar van 
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vooronderstellinge uitgegaan word, kan daar nie meer op universaliteit aanspraak gemaak word 

nie. Aristoteles het al gese dat dit die taak van die filosofie is om na kennis te soek. Outentieke 

ervaring en radikale besinning veronderstel oorspronklikheid. 

In die metafisiese denke gaan dit enersyds om veelheid (byvoorbeeld by Herakleitos) en 

andersyds om eenheid (byvoorbeeld by Pannenides). Vir Kant is die eenheid 'n prodnk van die 

verstand terwyl Nietzsche veelheid sonder eenheid verkondig. Veelheid en eenheid word nie soos 

by Plato in een !dee saamgevat nie. Inteendeel die transendensie vorm dee! van die veelheid. 

2.6 METAFISIESE DENKE EN GOD 

Wiplinger (1976) het geglo dat die grond van die syndes nie self'n synde kan wees nie. De Boer 

(1989) soek na die relasie tussen die Syn, God en die Christelike openbaringskennis. In reaksie 

op Aristoteles se onto-teo-logie wat die metafisika immanent in vorm en stof begrond, se 

Heidegger (1957:51-52) dat, solank as wat daar met die onto-teo-logie voorgegaan word, word 

daar in die denke en die ervaring nie oor die eenheid van die metafisiese denke besin nie. Dit 

beteken nie dat die metafisiese denke teologie word wanneer God by die filosojie betrek word 

nie. God word betrek wanneer daar nie tussen die Syn en die syndes onderskei word nie. 

Sodoende kom die openbaringskennis nie ter sprake nie. 

Dit wil voorkom asof die ervaring wat by die metafisika pas die verdigtingservaring is en nie die 

Godservaring nie. Die metafisika besin oor die Totale Werklikheid. Binne hierdie totaliteit is 

daar nie 'n God aanwysbaar nie. Die dilemma is dat slegs die wesensfilosofie 'n "god" kan 

oplewer, terwyl die metafisika dit nie kan doen nie. Die metafisika is dus tegelyk monisme en 

pluralisme. Die metafisika hou op om te bestaan so gou as wat dit aan die monisme uitgelewer 

word. God is daarom nie vanselfsprekend in die metafisika nie. So is daar by Bataille se ekstase 

(as verdigtingsverskynsel) van monisme sprake wat slegs vir 'n moment geld, sodat daar vir God 

geen plek gelaat word nie. Die ekstase gee aan die !ewe op horisontale vlak sin. Die mens mag 

horn egter nie van die transendensie onttrek nie (Ferguson & Wright 1988:423). 
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By Parmenides (Smith 1977:36-48) gaan dit om die absolute, maar daar is min sprake van 

transendensie. Hy onderskei nie tussen die Syn en die syndes nie. By Plato word die 

transendensie sander immanensie aangetref (Smith 1977:49-82). Die absolute is die 

transendensie en omgekeerd. Plato se die waarneembare werklikheid word vlugtig totdat daar 

net van 'n dwalende werklikheid gepraat kan word (Berger 1961 :39-97). Ook Aristoteles (Bakker 

1969:64-87) slaag nie daarin om die transendensie en die immanensie tegelyk te bedink nie. 

Dwarsdeur die geskiedenis het dit gegaan om die relasie tussen die absolute, die immanensie en 

transendensie. Die absolute dui op selfgenoegsaamheid en eenheid. Buite hierdie eenheid bestaan 

daar niks nie. lmmanensie beteken ook nie die einde van substansie of transendensie nie. Die 

syndes word getransendeer in die eenheid wat dit behoort te wees. In sy Potentia praat Aquino 

(Blackburn 1996:22) onder meer van die eenheidstigtende faktor of die Syn. Gaandeweg het die 

Syn die betekenis van volmaaktheid gekry. Die Syn transendeer alle syndes. Alhoewel dit die 

uiterste, absolute en volmaakte beginsel is, mag dit nie aan god gelyk gestel word nie, want dit 

sou 'n degradering van God beteken. God kan nooit die hoogste synde wees nie (Vergote 

1989:36-39). 

De Boer (1977:54) kon ook nie daarin slaag om die Syn met God te versoen nie. Die goddelike 

wese openbaar Hom aan sy skepping en skepsele. Hy se die Skepper het 'n verbond met die 

mens aangegaan. Daar word in hierdie verband van 'n appe/ van verantwoordelikheid gepraat. 

Dit gaan ten diepste om transendensie of'n kontinue relasie tussen ervaring en besinning. Die 

moontlikheid van verandering word dus nie uitgesluit nie. Die metafisiese denke ofbesinnende 

denke plaas elke synde onder die normatiwiteit van die Syn. Elke synde moet egter nog sy eie 

wese realiseer. 

Omdat God die Skepper, die Bron is van alles wat bestaan, kan Aquino se dat die hoogste 

perfeksie in die !ewe God toekom (Blackburn 1996:22). In sy Summa Theologiae I (4, 5) dui 

hy aan dat absoluutheid, immanensie en transendensie alleenlik saam kan funksioneer wanneer 

die Syn onafhanklik van die syndes beskou word. Binne die syndes is daar we! aktiwiteit en 

beweging. Dit noem hy grade van verinnerliking. Die hoogste syndes is digter op mekaar as die 

laere syndes. Die Syn is nie 'n persoon nie, maar is ook nie 'n neutrale begrip nie. Dit open die 

weg vanaf die syndes na God. Aertsen (1990: 100-101) verduidelik dat Eenheid of die ENE as 
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die eerste beginsel beskou kan word en dit verteenwoordig volkomenheid. Veelheid is 'n 

kenmerk van die syndes en 'n teken van onvolkomenheid. Plato se Idee van die Goeie verdra 

byvoorbeeld geen veelheid nie, want die Idee is eenvormig en onveranderlik. Die filosoof 

verteenwoordig die ENE en die nuuskieriges die veelheid. As die filosoof daarin slaag om die 

massa te oortuig, dan voe! hulle bedreig en kan dit maklik, soos in die geval van Sokrates, tot die 

dood lei (Blackburn 1996:356). 

Transendensie breek deur die skeiding tussen eenheid en veelheid. Soos reeds gese is die Syn 

nie neutraal nie. Die metafisiese denke probeer onder meer verhoed dat die werklikheid verdeel 

word. Indien die mens ophou om sin te stig tree chaos in. 

Die problematiek van die sin en waarheid van die Syn is 'n kenteoretiese aangeleentheid. Die 

metafisiese denke en die kenleer hoort bymekaar. Die mens stig sin wanneer hy kreatief optree 

en 'n antwoord op die werklikheid probeer aanbied. Laasgenoemde is die hermeneutiese posisie 

van Heidegger en Gadamer (Ferguson & Wright 1988:296). Syn en sin is op mekaar aangewese. 

Die Syn kan egter ook nie los van die mens bedink word nie. 

Eietyds word daar van die metafisiese denke gepraat asof dit aan die verlede behoort. Wat wel 

waar is, is dat daar baie min ontwikkeling sedert die 13de eeu op hierdie gebied plaasgevind het. 

Daar was min ontwikkeling, daarom het subjektivisme en relativisme ingetree. Theodor Adorno 

(Blackbum 1996:6) het die verhouding tussen die transendensie en die wereld probeer beskryf 

koppel die metafisiese denke aan vryheid en glo dat dit toekomsgerig moet plaasvind. 

Die metafisika was aanvanklik 'n maatskaplik gesanksioneerde oortuiging. So 'n oortuiging was 

positivisties gekleurd. Met verloop van tyd het dit sodanig verander dat dit die moontlikheid hied 

om bo die omniddellike uit te styg en dit wat die teologie op die mens wou afdwing te vervang. 

Die veronderstelling was dat die openheidbehou word. Dit was op grond hiervan dat Adorno 

die samehang tussen moontlikheid en vryheid kon beklemtoon en van die veronderstelling kon 

uitgaan dat die mens aan transendensie onderwerp moes word. Die enigste alternatiefvir die 

transendensie is die positivisme. Die metafisiese denke en die positivisme sluit mekaar uit 

(Ibid.:294). Omdat hierdie oorgang na die metafisiese denke nog nie ten voile plaasgevind het 
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nie, praat Adorno van die "uitgestelde rewolusie" (Adorno 1966:387). Hierdie rewolusie moet 

plaasvind om die mens van die positivisme te red. 

Wanneer die metafisiese denke tot 'n nuwe werklikheidsbeeld lei, gee dit tot 'n veranderde 

mensbeeld aanleiding. Slegs die mens is tot metafisiese denke in staat, daarom word die 

werklikheid in en deur sy kennis teenwoordig gestel. Daar moet bewustheid vir kontinuneit 

gekweek word, want daar moet met Kuhn (Blackburn 1996:209) saamgestem word dat 

paradigma-veranderende optrede tot 'n breuk in die denke kan lei. Karl Rahner (1904-1984) en 

Johannes Lotz (1903- ) was leidende figure in die transendentale neothomisme wat die syndes 

in die lig van die Syn begin sien het. Die vraag na die sin en waarheid van die Syn het tot die 

oorstyging van die tydelike gelei. Synskennis bly oop en laat die weg na goddelike 

openbaringskennis oop. Sonder hierdie openheid is daar geen transendensie nie. Die metafisiese 

deuke duld geen onbeslistheid nie. 

Aristoteles (Blackburn 1996:24-25; Bakker 1969:74) beskou die kategoriale orde as beslissend 

vir die uitleg van die metafisiese denke. Aquino meen egter dat hierdie kategoriale orde nie ruim 

genoeg is om die bowe-kategoriale oftransendentale momente te bese nie. Hy maak gevolglik 

'n onderskeid tussen die werke van die mens en die werk van die Skepper. As Skepper bepaal 

God die wese van die mens (Aertsen 1982:245). Die klem moet daarom op die wese van die 

mens val (Berger 1968:140-150). Die eietydse filosofie stel die subjek sentraal daarom is 

byvoorbeeld Levinas en Heidegger op soek na die transendensie (Berger 1969(a)). 

2.7 SYNSDENKE 

Heidegger interpreteer die ganse geskiedenis van die Westerse metafisika vanuit sy e1e 

Synsdenke. Daarin vertoon hy 'n besondere bewustheid van die nihilisme en die verduisteringe 

wat die denke beperk (Heidegger 1927; 1935; 1936-1941). Sy begrip van die metafisiese denke 

verkry hy vanuit 'n sorgvuldige historiese interpretasie van die tyd vanaf die vroee Griekse 

tydperk tot in die eietyd. In sy Synsdenke versmelt dan ook die filosofiee van Aristoteles, Kant 

en Nietzsche tot aspekte van dieselfde metafisiese denke. Hierdie denke van Heidegger wat op 

die vraag na die sin en waarheid van die Syn gebaseer is, staan direk teenoor die metafisika waar 
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slegs die syndes bevra en bedink word. Heidegger se dan ook dat die metafisika na sy struktuur 

onto-teo-logie is, daarom behoort die syndes vanuit die Syn bepaal te word. Sy ontologiese 

differensiasie beeld die verhouding tussen die Syn en die syndes uit. Die metafisika het heeltemal 

van hierdie onderskeiding vergeet. Die gevolge was dat die Syn nie sentraal gestel is nie. Dit is 

onmoontlik om die syndes vanuit die Syn te bepaal, want dan word daar voorstellend te werk 

gegaan. Dit degradeer die Syn en subjektivisme kom sterk na vore. Die Syn word sodoende 

geken aan die funksie wat dit vir die syndes vervul. 

In sy Synsdenke bevestig Heidegger die historisiteit van die Syn en oefen sterk kritiek uit op die 

opvatting dat die mens (subjek) tot 'n ding gereduseer kan word (Poggeler 1983: 172). Die 

metafisikaverduistering le hy aan die deur van Descartes, Kant, Dilthey, Scheler en Husserl, 

omdat hulle nie die vraag na die sin en waarheid van die Syn gestel het nie. Die Dasein besit al 

die moontlikhede om die weg na die Syn te open en daardeur die Da- van die Syn (Dasein) te 

word (Heidegger 1927: 177). Die Dasein kan daarom outentiek of inoutentiek eksisteer. Die 

tradisionele metafisika het nie die vraag na die sin en waarheid van die Syn gestel nie, daarom 

het ditsy identiteit verloor en is dit deur die massa gemanipuleer. 

Die Dasein speel tussen geboorte en dood af. Om outentiek te kan eksisteer moet die Dasein 'n 

noue relasie met die Syn handhaaf. Binne die inoutentieke denke word die dood as neutraal 

beskou en daardeur word die moontlikheidskarakter van die dood verhul. Die mens wat outentiek 

eksisteer besef dat die dood iets persoonliks is. Outentieke eksistensie stel die dood teenwoordig 

en roep die Dasein op om sy moontlikhede te realiseer (Heidegger 1927:385-386). 

Aquino het al in sy Summa Contra Gentiles (1266:1,9) gese dat daar gedemonstreermoet word 

dat God bestaan. Daarsonder is alle navorsing oor goddelike aangeleenthede onmoontlik 

(Blackburn 1996:22; Ferguson & Wright 1988:684-685). 

2.8 ARGUMENTE OM DIE BEST AAN VAN GOD TE DEMONSTREER 

Kennis oor God kan in twee kategoriee ingedeel word, naamlik geopenbaarde kennis wat 

bonatuurlike kennis oor God verteenwoordig en filosofiese kennis waarin die intellek die 
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hoofrol speel. Laasgenoemde kan verder in rasionele en nie-rasionele kennis verdeel word. 

Rasionele kennis het die logiese uiteensetting van opbouende kennis as doelstelling. Hieronder 

val die tradisionele argumente oor die bestaan van God. Die argumente kan of apriories (sonder 

sintuiglike ervaring) of aposteriories ( deur sintuiglike ervaring) aangebied word. Die aprioriese 

argumente is dus volkome rasioneel, terwyl die aposterioriese argumente die bestaan van God 

met behulp van sintuiglike waarneming wil demonstreer. Die ontologiese argument of die idee 

van 'n mees perfekte wese en die morele argument of universele pligsbesef is apriories. Die 

kosmologiese (God as die eerste oorsaak) en teleologiese (doelgerigtheid van die skepping) is 

aposterioriese argumente. In die verlede is pogings aangewend om die bestaan van God nie bloot 

as 'n gegewene te aanvaar nie, maar dit ook te bewys. Vandaar die sogenaarnde "Godsbewyse" 

wat of in die wereld of in die mens Of in die geskiedenis 'n aanknopingspunt vind. 

2.8.1 Die ontologiese argument 

Die ontologiese argument is oorspronklik 500 jaar gelede geformuleer, maar kom eietyds weer 

sterk op die voorgrond. Dit begin by die mens en gaan van die veronderstelling uit dat die 

Godsidee by alle mense voorkom. Vir laasgenoemde kan slegs God verantwoordelik wees. Uit 

die denke oor God kan daar gevolglik 'n idee oor God gevorm word (Miller 1972:25). 

Die heilige Anselm (1033-1109), 'n rasionalis, glo dat hy kennis onafhanklik van sintuiglike 

waarneming kan bekom en wys daarop dat daardie mense wat die bestaan van God probeer 

demonstreer reeds gelowiges is. God kan egter nie net as 'n idee bestaan nie. 86 moet elkeen wat 

die bestaan van God ontken, weet dat hy teen sy eie beterwete praat, omdat sy argument reeds 

op die bestaan van God gebaseer is. 

Rene Descartes (1596-1650) begin sy argument met die gedagte dat daar 'n absolute wese 

bestaan. Dit gaan vir horn oor metafisiese volkomenheid of die voile aktualisering van 

bestaansmoontlikhede en nie soseer oor morele aangeleenthede nie. Hy gaan eg filosofies te 

werk en probeer God vanuit die ware denke aflei. Descartes was nie 'n ongelowige nie, maar 

onderskei tussen die filosofie en die teologie, daarom beweeg hy vanaf metafisiese na goddelike 

volmaaktheid. Hy wil dus die bestaan van God onafhanklik van enige openbaringskennis 
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demonstreer (Descartes 1960: 121 ). 

Die Dominikaanse monnik Thomas van Aquino (1225-1274) 'n klassieke empiris, bou sy 

argumente op epistemologiese grond en glo dat niks in die denke plaasvind wat nie eers 

sintuiglik waargeneem is nie. Dit sluit kennis van God in. Die bestaan van God kan nie van sy 

wese losgemaak word nie. Die mens is egter nie daartoe in staat om God in sy wese te ken nie 

(Aquino 1955; Ferguson & Wright 1988:685). 

Kritiek op bestaande argumente word die beste in die werk van Immanuel Kant (1724-1804) 

verwoord. Volgens Kant word aanvaar dat God bestaan. Die feit dat iets bestaan, dra egter niks 

tot die begrip (verstaan) daarvan by nie. Wat we! van belang is, is die relasie met die werklikheid 

of die toepassing daarvan in die werklikheid. Die bestaan van God kan nie sonder 

selfkontradiksie ontken word nie. Deur te se God bestaan, is daarom volgens Kant (1933:505) 

'n toutologie. Die ontologiese argument kan nie die bestaan van God bevestig en terselfdertyd 

die logiese sekerheid daarvan opeis nie. Enige telstiese argument wat God as 'n logiese 

noodsaaklikheid insluit is absurd. Ook die Duitse filosoof, Arthur Schopenhauer (1788-1860), 

beskryf die ontologiese argument as 'n groot grap, trouens; 'n indrukwekkende lys name van 

aanhangers van hierdie standpunt, onder andere Spinoza, Leibniz, Hegel, Barth en Tillich kan 

genoem word (Blackburn 1996:342-343). 

2.8.2 Die kosmologiese argument 

Die kosmologiese argument berus op die bestaan van wetmatighede in die wereld. Die 

wetmatighede is kousaal bepaald. Vir elke gevolg is daar 'n oorsaak. Die ketting van oorsake en 

gevolge lei tot 'n oorspronklike Oorsaak. Hierdie Oorsaak is God. Van al die filosofiese 

argumente om die bestaan van God te bewys is Aquino se "VyfWee" soos uiteengesit in sy 

Summa Theologica die hoogste aangeskryf (Ferguson & Wright 1988:683-684). Die argument 

berus daarop dat God as selfgenoegsame en noodsaaklike wese, die Onbeweeglike Beweger, 

Opperste Oorsaak, Grond van alle dinge en Argitek van die ordelike kosmos, beskou moet word. 
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Aquino wil die bestaan van God langs suiwer aposterioriese weg bewys. Elke stap word volgens 

Romeine I: 19-20 deur 'n oorsaak voorafgegaan. God is dan die Eerste Oorsaak. Die kritiek wat 

algemeen teen die Eerste Oorsaak-standpunt ingebring word, is dat dit nie noodsaaklik is nie, 

want die heelal kon vanaf die begin van alles bestaan het. Op hierdie argument het 'n tydgenoot 

van Aquino, die heilige Bonaventura (skolastiese teoloog en filosoof) geantwoord dat dit tot 

absurde en onmoontlike gevolgtrekkings aanleiding gee. Nie alle argumente dat die heelal in die 

tyd tot stand gekom het, het 'n suiwer logies-filosofiese strekking nie. Eietyds het wetenskaplikes 

met bewyse vir die temporaliteit na vore gekom. Een van die belangrikste bewyse is die Wet van 

Entropie binne die termodinamika. Daarvolgens word die energie in die heelal deurgaans 

progressief en uniform versprei. Sekere dele van die heelal is warmer as ander sodat hitte 

konstant vanaf warmer na kouer dele versprei. Aan die einde van hierdie proses is die 

temperatuur in ekwilibrium. Dit beteken dan ook die einde van alle fisiese aktiwiteite (Russel 

1931; Gamow 1961). 

Die Eerste Oorsaak-argument aanvaar dat God die wereld geskep het. Aquino stel byvoorbeeld 

die vraag waarom daar iets bestaan en nie eerder niks nie en antwoord dit dan self: God is die 

Oorsaak, die Skepper van alles. Hy baseer Sy antwoord op Genesis 1: 1. Die oneindigheid kan 

nie ontken word nie, maar ook nie bewys word nie. God is die Opperwese. Dit dui op die bestaan 

van twee duidelik onderskeibare blikvelde, naamlik die tydelike oorsaak-gevolge effek van die 

horisontale veld en die ontologiese oorsaak-gevolge van die vertikale blikveld. Die horisontale 

blikveld is ten voile ondergeskik aan die vertikale blikveld. Sander die vertikale blikveld het die 

heelal in sy totaliteit geen grond, koers, of betekenis nie. Die argument dui dus op 'n Opperwese 

wat die kosmiese prosesse beheer. Die kosmologiese argument begin by die sintuiglike wereld 

en probeer dan die Opperste Oorsaak blootle. 

Ook hierdie argument het baie aanhangers gehad, maar is terselfdertyd deur baie ander op 

metafisiese en rasionele gronde gekritiseer. David Hume (1711-1776) die Britse empiris was een 

van die grootste kritici daarvan. Hy benader die oorsaaklikheid vanuit 'n fenomenologiese 

perspektief en se dat alle kennis tot sintuiglike waarneming herlei kan word. Die tradisionele 

gedagte dat oorsaaklikheid as metafisiese beginsels onvermydelik alle dinge saambind, word 

deur Hume verwerp. Hy onderwerp alle dinge aan sinruiglike waarneming (Smith 1941:413; 
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Selby-Bigge 1902). Immanual Kant is egter van mening dat alles wat gebeur, 'n oorsaak moet 

he. Oorsaaklikheid is volgens horn een van die aprioriese kategoriee waardeur tyd en ruimte in 

ervaring omgesit word (Kant 1951 :42). 

2.8.3 Die teleologiese argument 

Die teleologiese argument gaan nie soos in die geval van die kosmologiese argument van die 

oorsaaklikheid uit nie, maar van doelmatigheid. Daar is 'n doel vir en met alles in die wereld. 

Hierdie doe! kon nie vanself ontstaan het nie, daarom moet daar 'n Doelsteller wees, wat alles 

doelgerig die toekoms inlei. Volgens die argument is God die doelsteller. 

Die mens was nog altyd deur die orde in die kosmos belndruk en beskou dit as 'n bewys van 'n 

intelligente Skepper. Hierdie argument berus op dit wat waarneernbaar is en eindig by die 

Skepper van dit alles. Die teleologiese argument het sy wortels in Plato se Phaedo en by 

Aristoteles wat orde en doe! as sentrale feite binne die werklikheid beskou het. Aquino het dit 

uitvoerig in sy "VyfWee" ge1llustreer (Ferguson & Wright 1988:683-684). Die belangrikste 

weergawe van hierdie argument is egter die van die Anglikaanse heilige William Paley (1963:8). 

Hy dui in sy beroemde horlosie-analogie aan dat die werking van hierdie instrument nie aan blote 

toeval oorgelaat kan word nie, maar dat dit deur die ontwerper so beplan is. Die heelal vertoon 

deurgaans 'n groter orde, doe! en ontwerp. In werklikheid vertoon die fisiologiese eienskappe van 

die mens die beste bewyse van orde in die werklikheid. Daar moet volgens hierdie argument 

oneindig meer in die wereld wees as wat sintuiglik waargeneem kan word. 

David Hume (1711-1776) is, net soos in die geval van die kosmologiese argument, die grootste 

kritikus van hierdie argument. In sy Dialogues Concerning Natural Religion (1947) wys hy op 

die beperktheid van menslike ervaring en baseer hy sy kritiek op drie insigte: 

• Indien materie en beweging vanaf die ontstaan van alles bestaan en daar genoeg tyd 

toegelaat word, sal elke situasie realiseer en in die korrekte relasie tot 'n antler te 

staan kom. 



81 

• Die onderhawige argument veronderstel dat die heelal 'n geheel vorm en dat hierdie 

geheel die effek van een of antler oorsaak is. Hume is egter van mening dat die heelal 

uniek is en nie oor en oor ervaar kan word nie. Bomenslike magte le buite die 

begripsveld van die mens. 

• Die menslike verstand is slegs tot 'n teleurstellende en vae begrip van die goddelike 

in staat. Daar is niks in die natuur wat die goddelikheid, die eenheid en volmaaktheid 

van God kan weergee nie (Hume 1947:52). 

Immanuel Kant wys in sy kritiek op die teleologiese argument op die beperkinge van die 

menslike verstand en denke. Die teoretiese begrippe en kategoriee waarmee die mens in die 

wereld opereer is totaal onvoldoende om die Opperwese mee te beskryf. Die begrip "oorsaak" 

is boonop 'n aprioriese kategorie wat nie toepassing buite die menslike ervaringsveld het nie. God 

is nie 'n objek binne die tyd-ruimtelike werklikheid nie (Kant 1933:519). Die argument kan na 

sy mening hoogstens die nood aan 'n argitek van die kosmos illustreer. 

2.8.4 Die morele argument 

Die morele argument vestig die aandag op morele in plaas van op die sintuiglike ervaring. 

Morele bewustheid dien dan as bewys vir die bestaan van God. Die mens beskik oor 'n gewete 

en het daarom intui:tiewe aanvoeling van reg en geregtigheid, van goed en kwaad, van 

verantwoordelikheid en pligsgetrouheid. Hierdie morele eienskappe word volgens die argument 

onder bespreking van God alleen ontvang. 

Alhoewel Kant die ontologiese, kosmologiese en teleologiese argumente sterk gekritiseer het en 

daardeur twyfel oor die beskikbare filosofiese argumente met betrekking tot kennis oor God laat 

ontstaan het, het hy self 'n positiewe bydrae tot die debat gelewer deur as pleitbesorger vir die 

morele argument op te tree. Hy glo dat morele ervaringe onontwykbaar dee! van die !ewe is en 

dat dit selftoenemend die verwondering gaande maak (Kant 1949). Kant glo nie dat daar 'n 

universele bewustheid bestaan wat as wet aanvaar word en wat bepaal wat reg of verkeerd is nie. 

Wat hy we! aanvaar, is dat daar 'n algemene eenstenunigheid oor wat reg is, bestaan. Hy redeneer 
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dat indien daar nie 'n basis bestaan waarop die moraliteit gebou kan word nie, alle morele 

regverdiging ongegrond en ondenkbaar is (Blackbum 1996:205). Hierdie basis kan op niks 

anders as 'n opperwese dui nie (Lewis 1952), want morele plig vereis die verwesenliking van die 

hoogste goed. Dan eers is daar van volmaakte geluk sprake. Hy bou sy argument op die feit dat 

die mens langs die weg van die denke (teorie) wat op sintuiglike ervaring berus, geen kennis van 

God kan bekom nie (Ferguson & Wright 1988:362-363). Kennis van God kan we! bekom word 

waar daar met morele bewustheid as uitgangspunt gewerk word. Dit maak Kant se morele 

argument anders as die vorige bewyse. In die morele argument word daar geen afleidings gemaak 

of op empiriese gegewens gesteun nie. Hierdie bewys moet op egte moraliteit berus (Rashdall 

1907:II, 212). 

Alie more le argumente wat ideale voorhou of pligte op le, word as ongeldig beskou, totdat dit in 

die Jig van die goddelike oorsprong beskou word. Dit konfronteer verder daardie ordes wat op 

objektiewe aannames berus en daarom relatief en sinloos is. 

2.9 DIE AKTUALITEIT VAN DIE METAFISIESE DENKE 

Bogenoemde is die vier belangrikste argumente wat daarop gerig was om nie net die bestaan van 

God te aanvaar nie, maar ook te bewys. Dit is tipies van dinge dat hulle sintuiglik waargeneem 

en empiries bewys kan word. God bestaan egter nie op die wyse waarop ander dinge bestaan nie. 

God bestaan op Sy alles veroorsakende, alles insluitende, alles bepalende, alles leidende wyse. 

Hier is dus van 'n Goddelike bestaan sprake. Dit is 'n geheimenis, 'n misterie wat aanvaar en 

aanbid word omdat dit aan die mens geopenbaar word. Daarmee word nie gese dat God Homself 

volledig aan die gelowige mens openbaar nie. Hy is oneindig meer en groter as wat Hy aan die 

mens openbaar. Hy is die Skepper, die Bron, die Grond en die Wetgewer van alles. Die mens 

kan God slegs in Sy openbaring ken en met hierdie geopenbaarde God leef die mens in 

gemeenskap. 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat die vraagstuk random die bestaan van God, insluitende 

die relasie tussen God en die mens, 'n baie omvattende besprekingstema is. Talle voorbeelde kan 

genoem word waar hierdie tema in die filosofie van die antieke wereld die onderwerp van 
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bespreking was, byvoorbeeld Xenophanus en die Sofiste in Griekeland, die Yajnavalkya en die 

Hindoe metafisici in Indie asook in die Antieke Weste. 'n Poging om die filosofie van die religie 

en die Godsvraag te emansipeer het in die 18de eeu plaasgevind. Denkers soos Vico (1668-

1744), Condorcet (1743-1794), Comte (1798-1857) en Hegel (1770-1831) het tot die 

gevolgtrekking gekom dat die positivisme in hul tyd 'n hoogtepunt bereik het. Ten spyte van talle 

pogings om die vrae met betrekking tot die bestaan en handelinge van God as ongeldig afte. 

maak, bly hierdie vrae eietyds steeds uiters aktueel ongeag die denkskool waarbinne dit aandag 

geniet. Drie fundamentele beskouinge oor God kan onderskei word, naamlik: 

• 'n Ontoeganklike God waar God of die gode 'n sekere rol in die heelal en in die !ewe 

van die mens vervul. 

• 'n Immanente God waar God nie alleen van die mens verwyder is nie, maar ook 

totaal buite bereik is. Dit is die standpunt van die Panteisme. 

• 'n Transendentale of persoonlike God. God is hi er nie van die mens verwyder nie, 

maar ook nie 'n God wat met die mens een word nie. 

'n Ontoeganklike God se bestaan word nie bevraagteken nie, maar daar word geglo dat Hy van 

menslike aangeleenthede verwyder is. Hierdie standpunt is tipies van die modeme mens wat of 

.1J1 wortels in die Syn en God ontken of tot 'n klein deeltjie van .IJI /ewe relegeer. Dit het daartoe 

gelei dat die werklikheid en die !ewe vir sodanige mens staties, sinloos en absurd geword het. 

Wat hier kortkom is nie soseer transendensie nie, maar die aktiewe dee/name van God of die 

gode aan die aktiwiteite van die mens. Sonder God is die gemeenskap aan homself oorgelaat. 

Die oplossing le waarskynlik daarin dat daar na die oorspronklike grondslae teruggekeer word, 

want die probleem het die wereld in die vorm van 'n paradigmatiese ervaring oorspoel. Dit kom 

daarop neer dat die transendensie nie /anger in 'n normatiewe verhouding tot die wereld staan 

nie (Otto 1931:31; Jonas 1963:53; Grant 1966:8). 

In die geval van 'n immanente God vind die teenoorgestelde as by die ontoeganklike God plaas. 

Hier identifiseer God en mens met mekaar. Dit is nie uitsluitlik 'n mistiese ervaring nie, maar 
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kan ook in die vorm van 'n filosofiese stelling na vore kom soos by Bruno en Hegel (Misch 

1951 :36). Die mistikus en die filosoof mag vanuit eie ervaring die standpunt inneem dat alles 'n 

eenheid vorm. In Indie gaan die soeke na die ENE (Ekan) die siel (atman) en God (Brahman) 

vooraf. Eers daarna vind samewerking plaas. Brahman is die absolute wereldgees in 'n wereld 

waarin 'n persoonlike God 'n belangrike rol vervul (Blackburn 1996:48). 

Indien God transendentaal is, maak dit Hom radikaal anders as die mens, maar Hy bly steeds 

toeganklik. Hierdie God is kenbaar, maar is beslis nie soos die mens nie. Die monoterstiese 

godsdienste maak gewoonlik 'n keuse tussen 'n ontoegankiike en 'n immanente God. Indien daar 

van 'n persoonlike en transendentale God gepraat word dan word die drie beskouinge 

gekombineer. Geen filosofiese beskouing kan egter vrae rakende God volkome ignoreer nie. 

Verskillende lewensbeskouinge antwoord verskillend op die Godsvraag, byvoorbeeld: 

• Die atei"sme ontken dat daar 'n God is en is gewoonlik materialisties gegrond. Die 

aters klem aan stoflike en sigbare dinge vas en loen alle fasette van die geestelike 

werklikheid. Hierdie beskouing is strydig met die rede en gewete van die mens soos 

onder meer in die kosmologiese en teleologiese argumente oor die bestaan van God. 

Die atelsme lei tot lewensarmoede, eensaamheid en sielenood (Millier 1976:27). 

• Die agnostisisme beweer dat God en alle bonatuurlike dinge onkenbaar is. Dit leer 

datdie mens niks van God of van Sybestaan of van die aard van sy wese kan weet 

nie. Daar is dus geen positiewe antwoord op die vraag of daar 'n God is nie. Die 

agnostisisme verwerp alle openbaring van God, sodat die mens nooit met sekerheid 

op die Godsvraag kan antwoord nie. Dit kom op praktiese ateYsme neer (Ferguson & 

Wright 1988:12; Millier 1976:27). 

• Die pantei"sme leer dat God en wereld een is. Die hele skepping, geestelik en stoflik, 

is God en alles wat die mens waarneem, is Sy sigbare verskyningsvorme. Die mens 

is dee! van die natuurproses, wat God self is. God is dus 'n onpersoonlike mag of 

krag, want God en natuur is een. God is daarom in Sy skepping vasgevang en 
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Skepper en skepsel word met mekaar vereenselwig (Blackbum 1996:276; Ferguson 

& Wright 1988:488). 

• Die deisme bely we! 'n persoonlike God en Skepper, maar leer dat God, nadat hy die 

wereld geskape het, Hom onttrek het en die skepping aan homself en die immanente 

wette van die skepping oorgelaat het. God slaan Sy skepping vanuit die heme! gade, 

openbaar Homself nie meer nie en gryp ook nie meer in die verloop daarvan in nie. 

Die skepsel word gevolglik heeltemal van sy Skepper losgemaak, sodat daar van 

gemeenskap met God geen sprake kan wees nie. God woon in die heme! en het niks 

meer met die aarde te doen nie. Gebed is sinloos en wonderwerke is onmoontlik 

(Ferguson & Wright 1988:190). 

• Die Bybelse teisme bely 'n persoonlike, lewende God, Skepper en Onderhouer van 

alle dinge. Die tersme se enersyds dat God van die skepping geskei en daarbo 

verhewe is en andersyds dat God tog ook innig met daardie skepping verbind is. God 

is ver en naby, transendent en immanent. Hy is in Sy skepping, maar kan altyd van 

Sy skepping onderskei word. Hy is 'n werklike, persoonlike, lewende, sprekende, 

verlossende God (Millier 1976:28). 

Die Christendom huldig die leer dat daar net een God is (monoteYsme) in teenstelling met die 

heidense (of Oosterse) godsdienste en die opvattinge van die ou Grieke en Romeine in Bybelse 

tye met hul veelgodedom (politersme). Volgens die Heilige Skrif het alles wat bestaan hul 

oorsprong in God. Alie dinge is deur God as Eerste Oorsaak in aansyn geroep. God is die 

Skepper, Outeur, Eerste Oorsaak, Bewegende Oerkrag wat alles uit niks te voorskyn geroep het 

(Ferguson & Wright 1988:677). 

Die ganse teologie berus op en veronderstel die werklikheid van die openbaring. Selfs buite die 

grense van die Christelike godsdiens word daar van mededelings en kennis gepraat wat nie van 

menslike oorsprong is nie. Dit getuig van 'n bonatuurlike herkoms. God drie-enig is die Subjek 

van die openbaring en daarom is die openbaring 'n moontlike, gewilde en beplande handeling. 

Dit is moontlik omdat God Homself kan openbaar of onverborge maak. Die openbaring is 'n 
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illustrasie van God se vryheid. Dit is nie net 'n moontlikheid nie, maar 'n werklikheid. 

Openbaring is ook nie bloot emanasie of uitstraling nie, maar die resultaat van Gods wil en 

beplanning. 

As InisUltor en Subjek van die openbaring gaan God die daad van die openbaring vooraf. God 

maak dus nie net die openbaring moontlik nie, maar bepaal ook die inhoud, plek, tyd en wyse 

daarvan. Geen openbaring kan los van God plaasvind nie, want dan kan die mens dit manipuleer. 

God as Subjek gaan nie in die openbaringsgebeure op nie (Dillenberger 1953). Hy is oneindig 

meer as die openbaring. Die grense van die openbaring is dus ook nie die grense van God nie. 

Hierdie stelling tas nie die waarheidsgehalte van die openbaring aan nie, want God is self die 

waarheid. Die openbaring gee te kenne wat God na sy wese is (Ferguson & Wright 988:369-

370). God is en bly in sy openbaring die geheimenisvol/e God van die ewigheid. Indien dit nie 

so was nie, praat die mens nie van die ware God nie. 

Die begrip openbaring veronderstel verborgenheid. God wat verborge is, maak homself aan die 

mens onverborge. Die oneindige God kan egter nie in die eindige wereld ten volle onverborge 

gemaak word nie. God bly ondeurgrondelike misterie voor en in sy openbaring en rig Hom op 

die mens. Die mens kan die openbaring slegs op grond van die werk van die Heilige Gees ken. 

Die Heilige Gees open die mens se oe vir die werklikheid (Berkhof 1953). 

Aangesien daar 'n buitengewoon groot, kwalitatiewe verskil tussen God en die mens teenwoordig 

is, is alle direktheid en onmiddellikheid tussen die mens en God uitgesluit. God staan nooit in 

reine Goddelikheid voor die mens nie. God stel deur die openbaring die mens in staat om Hom 

te ken. In hierdie ontrnoeting het die mens geen bydrae om te maak nie, behalwe om in en deur 

die geloofte ontvang nie. Sodoende ontvang die mens wat God aan horn wil skenk, naamlik om 

kind van Hom te wees. Die oorspronklike verhouding tot God word herstel en God word in sy 

Goddelikheid geken (Ferguson & Wright 1988:697-699). Die afstand tussen God en die mens 

word nooit opgehef nie. Die diepe eerbied vir God moet gehandhaafbly. God is nie deurskoubaar 

ofnarekenbaar nie (Reid 1963). 
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Opvoedkunde is grotendeels 'n wysgerige vak en dit hang ten nouste met die metafisiese denke 

saam. In die laaste instansie moet die opvoedkundige ook 'n antwoord op die belangrike 

metafisiese vraag gee, naamlik: wat is die ware werklikheid? Dan gaan dit om die wese van die 

werklikheid tesame met die rol van eenheid en veelheid, stof en gees, van oorsaak, orde en koers 

in die wereldgebeure (Ferguson & Wright 1988:628). Die finale toetssteen vir waarheid en sin 

is die openbaring van God. Die ongelowige wetenskapper het net een bron van waarheid, 

naamlik die natuur, terwyl die gelowige ook op die openbaring van God steun, want hy het ook 

dee! aan die geopenbaarde, die onfeilbare, die Skriftuur, die Woord van God. Die volle waarheid 

is die mens op hierdie aarde egter nie beskore nie. Die waarheid is ewig en die mens moet horn 

daarby aanpas - dit is sy !ewe en saligheid. In hierdie sin is God self die W aarheid, omdat Sy 

wese die volheid van die werklikheid is. Menslike denke is eindig en beperk. Die transendente 

horison is die religieuse wortel van die mens se bestaan (Ferguson & Wright 1988:630). 

Vrae oor Jesus en die plek van openbaringskennis het 'n sentrale plek in die hoofrigtings van die 

filosofie en die teologie oor die laaste drie eeue ingeneem. S6 het die rasionalisme van die 

V erligting onder meer hierdie vrae op 'n praktiese en pertinente wyse gestel en die kerk gedwing 

om emstig oor hierdie vrae te besin. Daaruit het die beweging Quest for the historical Jesus 

(1906) ontstaan wat deur Albert Schweitzer (1875-1965) gekritiseer is (Ice 1971; Kraus 1944). 

Schweitzer het aanbeveel dat daar eerder na die eerste-eeuse Judalsme teruggevra moet word om 

hierdie vrae te beantwoord. Laasgenoemde het egter skerp ingedruis teen die religieuse behoeftes 

en verwagtinge van die vroeg 20ste eeu. Verdere kritiek teen hierdie standpunt en 'n soeke na 'n 

"historiese" Jesus het van Karl Barth (1886-1968) en Rudolf Bultmann (1884-1976) gekom 

(Ferguson & Wright 1988:77-79, 115-117). Alhoewel hulle die probleem verskillend benader 

het, was hul dit eens dat so 'n gedagte betekenisloos is. Teen 1975 het 'n nuwe denkrigting 

ontstaan wat soos nog nooit te vore nie op die Joodse agtergrond en geskiedenis gesteun het. In 

boeke deurB.F. Meyer, G. Vennes, A.E. Harvey, M. Borg, E.P. Sanders en andere is daar sterk 

klem op historiese aspekte en die betekenis daarvan gele, met die doe! om die verhouding tussen 

die Joodse en Christelike benadering te verbeter. Hierdie pogings het nie veel opgelewer nie, 

want die praktiese waarde daarvan was nie onmiddellik sigbaar nie. Selfs eietyds bestaan daar 

groot verskille oor die aard van beskikbare kennis en oor die betekenis en sin van 

openbaringskennis. 
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Wanneer daar oor God en die openbaringskennis gepraat word, dan gaan dit om die 

heilsgeskiedenis wat met die nodige sensitiwiteit behandel moet word. Teoloe en filosowe praat 

op verskillende maniere hieroor (oor God en die openbaringskennis), onder meer op Bybels, 

historiese of sistematiese wyse. Die hoofdoel is om geordende kennis daar te stel (Ferguson & 

Wright 1988:73-74, 97-99). Hierdie kennis behoort op die Bybel gebaseer te wees en aan die 

kontrole van die Woord onderwerp te word. Ansehn (1033-1109) ken byvoorbeeld aan filosofie 

'n beperkte plek in die teologie toe en se dat die inhoud van die Christelike geloof uit 

openbaringe verkry word (Blackburn 1996:18). Die gelowige kan egter probeer om hierdie 

inhoud verstandelik te begryp. Die innerlike samehang van die Christelike geloof sal sodoende 

duidelik word. Die opperste Goed en Wese is God. Baie eietydse teoloe en filosowe het op 

hierdie standpunte van Ansehn voortgebou. 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat daar tussen die metafisika en metafisiese denke 

onderskei moet word (Blackburn 1996:249). Die metafisika het mettertyd in so 'n mate ontaard 

dat Martin Heidegger van die verduisteringsdenke, Synsverlatenheid, Synsvergetelheid en selfs 

nihilisme kon praat. Die metafisiese denke word vir die doe! van hierdie proefskrif as 

transendentale, Syns- of metaparadigmatiese denke beskou, omdat dit tyd, ruimte en paradigmas 

kan oorstyg en die weg tot openbaringskennis kan open (Smith 1993). Dit kan ook die mees 

basiese strnkture van die werklikheid blootle. 

Eietyds word daar steeds, net soos in die verlede, gepoog om die mees basiese strukture deur 

sistematiese en kritiese denke bloot te le, maar dit kan nie deur blote beskrywing, waarneming 

of eksperimentering bereik word nie. Metafisiese denkers was deur die eeue vir besondere 

uitsprake verantwoordelik, het na 'n bepaalde denkverloop gesoek ofhet die werklikheid agter 

die waarneming probeer verwoord. Collingwood (1889-1943) het byvoorbeeld gewaarsku dat 

die vooronderstellinge gedurig verander en dat metafisiese denke voortdurend aan kritiek 

onderwerp moet word (Ferguson & Wright 1988:422-423). Alie begrippe vorm dee! van die 

werklikheid en behoort langs metafisiese weg verduidelik te word. Die metafisiese denke is 

eietyds steeds onwegredeneerbaar. Ter stawing van hierdie stelling word die teoloii/filosowe self 

aan die woord gestel: 
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• Karl Barth (1886-1968) word as die belangrikste teoloog van die 20ste eeu beskou. 

Hy was een van die hoofkritici van die tydperk van Verligting. Barth glo dat die 

Woord herontdek moet word en dat openbaringskennis daardeur sy volwaardige plek 

sal kry. Hy le besondere klem op die goddelikheid van God en verwerp 'n sintese 

tussen die mens en God met minagting. Met behulp van 'n studie van die werke van 

Anselm spel Barth die verhouding tussen menslike denke en geloofuit (Evans 1978). 

God openbaar Hom aan die mens en sluit met horn 'n verbond. Die wese van die 

mens word deur sy gehoorsaamheid aan die goddelike opdrag bepaal. God is heilig 

en ewig, die mens sondig en verganklik (Barth 1971, 1981). 

• Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) toon 'n sterk aangetrokkenheid tot Barth. Hy wend 

'n besondere poging aan om openbaringskennis, filosofie en sosiologie te versoen. 

Dit doen hy deur te wys op die belangrikheid van transendering en die uitleef van 

hierdie kennis in die leefWereld van die mens. Hy wys terselfdertyd op die 

belangrikheid van totaliteitsdenke (Bonhoeffer 1958-1974). 

• Martin Buber (1878-1965) beklemtoon die taak van die opvoeding in wat hy noem 

die menslikheid van die mens. Daarin beklemtoon hy veral die ek-jy {I and Thou) 

verhouding wat op lief de en waardering gebaseer moet wees. Hierdie verhouding stel 

hy in sterk kontras met die ek-dit verhouding en wys veral op die verskil in 

benadering. Dialoog is volgens horn nie 'n relativering van standpunte nie, maar die 

aanvaarding van die antler as persoon (Buber 1970; Friedman 1955). 

• Rudolf Bultmann (1884-1976) is baie verskuldig aan Karl Barth en sy kollega Martin 

Heidegger. Veral laasgenoemde se boek Sein und Zeit (1927) het Bultmann 

befuvloed sodat hy die klem op die mens, sy eksistensie, historisiteit en subjektiwiteit 

· gele het. Bultmann glo dat alle mites en objektivering verwyder moet word voordat 

geloofbevorder kan word. God verwag van die mens dat hy sinvol sal !ewe. Hy glo 

verder dat die vraag na die wese van die mens nie met die vraag na die wese van God 

verwar mag word nie {Bultmann 1960; 1963). 
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• Herman Dooyeweerd (1894-1977) het saam met D.H. Th. Vollenhoven (1892-1978) 

die filosofie van die Kosmonomiese /dee ontwikkel op grondslag van Abraham 

Kuyper se Christelike filosofie. Die Christelike filosofie benader probleme vanuit 'n 

Christelike lewens- en w&eldbeskouing. Dooyeweerd glo dat alles in die !ewe 'n 

religieuse wortel het en dat dit deur 'n drievoudige idee gedra word, naamlik die 

samehang, die diepere eenheid en die oorsprong van die dinge. Alie denke berus op 

vooronderstellinge en basiese religieuse motiewe (Dooyeweerd 1953; 1968). 

• Hendrik Kraemer (1888-1965) le sterk klem op die belangrikheid van goddelike 

openbaringskennis. God openbaar Homself aan die mens deur Jesus Christus. Dit is 

daarom 'n godde!ike antwoord op die chaos waarin die mens !ewe. Alles kan slegs 

in die Jig van die openbaring outentiek bestaan (Kraemer 1956). 

• Abraham Kuyper (1837-1920), leier van die Nederlandse neo-Calvinisme, probeer 

in sy boeke oor verskillende onderwerpe die Christelike lewens- en w&eldbeskouing 

handhaaf. Op teologiese gebied gebruik hy Calvyn se werke oor genade as basis vir 

Christelike sosiale optrede. Hy le besondere klem op die koninkryk van God en die 

mens se soewereiniteit binne 'n bepaalde omgewing (Kuyper 1898(a); 1898(b)). 

• Johannes Metz (1936- ) hou hom veral besig met die politieke dimensies van die 

Christelike geloof en teologiese besinning. Hy is sterk daarteen gekant dat godsdiens 

tot 'n private keuse binne die sekulere gemeenskap gedegradeer word. Teologie mag 

nie net as 'n dissipline binne die Christendom beoefen word nie, maar meet 

konstruktief aangewend word om die sosiale werklikheid te evalueer (Metz 1980). 

• Jiirgen Moltmann (1926- ) is veral bekend vir sy Theology of Hope (1967), The 

Crucified God (1974) en The Church in the Power of the Spirit (1981 ). Hierdie drie 

werke word as die invloedrykste en belangrikste teologiese werke na die Tweede 

Wereldoorlog beskou. Moltmann beskryf die kruisiging en die opstanding van Jesus 

as twee pole. Dit verteenwoordig onderskeidelik Godverlatenheid en nabyheid aan 

God. Jesus se identiteit le in hierdie kontradiksie opgesluit. Die toekoms van die 
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wereld Ill in die opstanding, sodat die hoop in die toekoms herstel word. In die hoop 

le die belofte van 'n transformasie van die werklikheid opgesluit. God identifiseer 

Hom met alma! wat ly en die kerk word as 'n ope gemeenskap van gewyde vriende 

beskou (Moltrnann 1967; 1974; 1977). 

• Richard Niebuhr (1894-1962) handhaaf 'n kritiese en holistiese beskouing van die 

wereld. In sy Meaning of Revelation (1941) hou hy vol dat die mens se persepsie 

van die waarheid deur die geskiedenis en die kultuur bei'nvloed word. Die Absolute 

openbaar Homself aan 'n persoon, maar die mens se persepsie is nie absoluut nie. Die 

!ewe moet in die Jig van die !ewe en leer van Jesus Christus beskou word (Niebuhr 

1941; 1951). In Radical Monotheism and Western Culture (1957) vra hy vir 'n 

gei'ntegreerde benadering in die kultuur, politiek, wetenskap en godsdiens 

(Hoedemaker 1970; Irish 1986). 

• Anders Nygren (1890-1977) analiseer en vergelyk in sy Agape en Eros (1932-39) 

die basiese motiewe van die Christendom met die van ander religieuse sisteme. 

V anuit hierdie motiewe bespreek hy basiese teologiese aangeleenthede (Nygren 

1932; 1960; 1972). 

• Rudolf Otto (1869-1937) se intellektuele wortels kan by Luther, Kant en 

Schleiermacher gevind word. Hy le horn daarop toe om die integriteit van religieuse 

ervaring teen die materialisme te verdedig. Religieuse ervaring en taal is heilig, want 

dit is 'n poging om die onbeskryfbare te verwoord. Op hierdie religieuse grondslag 

kan daar 'n rasionele struktuur gebou word. Gevoelsaspekte moet in geloofverander 

word (Otto 1923, 1931). 

• Michael Polanyi (1891-1976) volg in sy boek Personal Knowledge (1962) 'n weg 

tussen epistemologiese uiterstes, subjektivisme en objektivisme, wat sedert die 

tydperk van V erligting ontstaan het. Polanyi se geloof en kennis mag nie gepolariseer 

word nie. Dit moet in persoonlike kennis kulmineer. Daardeur poog hy om die 

eenheid van kennis te bewerkstellig. Hierdie eenheid is belangrik vir die relasie 
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tussen goddelike openbaringskennis en menslike aktiwiteite (Torrance 1980). 

• Karl Rahner (1904-1984) is waarskynlik die belangrikste en invloedrykste Rooms 

Katolieke teoloog van die 20ste eeu. Ten grondslag van sy teologiese werk Je 'n 

transendentaal-antropologiese benadering wat hy onder invloed van die 

transendentale Thomiste en Martin Heidegger ontwikkel het. Die fokus daarvan is 

op transendentale en menslike ervaring. Transendentale ervaring is aprioriese 

universele verskynsels en kan slegs geken word wanneer daar besinnend gedink 

word. Dit skep die nodige openheid/ongeslotenheid sodat die eksistensiele betekenis 

bepaal kan word. Die Misterie waarop die eksistensie gerig is, sal volgens Rahner 

altyd misterie bly. Hier is daar van openbaringskennis sprake wat of aanvaar of 

verwerp kan word (Rahner 1981; 1978). 

• Alan Richardson (1905-1975) sal veral onthou word vir sy aandeel in die Bybelse 

teologiese organisasie waarin hy gepoog het om die teologie van die positivisme en 

die empirisme los te maak. Om dit te bereik probeer hy die geskiedenis as basis 

gebruik om die Bybelse aspekte toe te Jig en die wese van die openbaringskennis en 

goddelike optrede oor te dra (Richardson 1967). 

• Francis Schaeffer (1912-1984) rig sy werke op diegene wat aanvaar dat humanistiese 

ideale hopeloos misluk het en tot Christene wat slagoffers van relativisme geword 

het. Op hierdie wyse poog hy om by talle Christene 'n nuwe vertroue in God te skep. 

Hy beklemtoon openbaringskennis en die betroubaarheid en outoriteit van die Bybel 

(Schaeffer 1968(a) en (b); 1972; 1980). 

• Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) se doe! is om 'n fenomenologie van die 

heelal op te stel en die samehang te verduidelik. Sy sintese bevat talle idees wat op 

die evolusieteorie gebaseer is en wat daarop gerig is om wetenskap, filosofie en 

teologie te verenig. Alie teoriee en sisteme wat dee! van die evolusieproses vorm 

loop volgens Teilhard in 'n opperste sentrum, bekend as Omega, saam. Hierdie 

konvergensie beteken terselfdertyd 'n toename in intensiteit. Alie dinge, ook die 
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mens besit 'n bewussyn, 'n innerlike en uiterlike dimensie. Die evolusieproses is 'n 

strewe na bewustheid en vind sy hoogste manifestasie in menslikheid. 

Teilhard se filosofie bestaan uit drie komponente, naarnlik die kosmiese, die 

menslike en die Christelike. God is 'n integrale dee! van die evolusieproses, want 

God en die heelal vorm in die proses 'n eenheid. Die Christelike komponent vorm die 

sentrum en dit is die plig van die mens om hierdie sentrum te bevorder. Die humane 

komponent koppel die kosmiese en die Christelike komponente aan mekaar en 

verteenwoordig die denke. Die denke le dus tussen die leefwereld en die 

bonatuurlike/bomenslike, die Omega of God (Cuenot 1765; Jones 1969). 

• Paul Tillich (1896-1965) het sterk op die Romantiese tydsgees en die opvattings van 

Schleiermacher, Von Schelling, Husserl en Heidegger gesteun. Sy hoofwerk 

Systematic Theology (1951-1957) was daarop gerig om die teologie en filosofie, die 

religie en kultuur, Lutheranisme en sosialisme in Duitsland en in Amerika 

respektiewelik te versoen. Hy beklemtoon dat geen gelsoleerde teologiese benadering 

op die voile waarheid kan aanspraak maak nie. Fragmentasie is demonies, terwyl 

eenheid/volheid na God heen wys. Net God is bo alle formulering verhewe - God is 

ewig! 

• Benjamin Warfield (1851-1921) het horn onderskei as die verdediger van die 

Augustynse, Calvinistiese, Christelike leerstellinge en die inspirasie van die Bybel. 

Hy identifiseer twee hoofj>robleme vir die ortodokse leefwyse van sy tyd, naamlik 

dat die modernisme die Woord en die tradisie bemvloed en dat Jesus as 

motiveringskrag vir eie doeleindes gemanipuleer word. Hy wys verder op die 

oppervlakkigheid van die moderne fundamentalisme en doen 'n beroep dat God se 

werk sentraal gestel word. Saam met Bavinck en Abraham Kuyper kan hy as een van 

die grootste konserwatiewe Calvinistiese teoloe van die twintigste eeu beskou word 

(Warfield 1927-1932. 
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• Max Weber (1864-1920) was saam met Ernst Troeltsch en Emile Durkheim die 

grondleggers van die modeme sosiologie, waarin dit veral gaan om sosiale 

veranderinge. Weber is sterk gekant teen die ekonomiese determinisme van die 

Marxiste (Bendix 1960). 

Die bogenoemde filosowe/teoloi! het elkeen op eie wyse probeer om antwoorde op die vrae wat 

oor die laaste bo-sinlike dinge gaan, te gee en om die transendente van relativering te red. 

Transendentale vrae sluit religieuse en metafisiese vrae en probleme in. Die antwoorde op hierdie 

vrae en probleme kan nie uitsluitlik langs logiese, matematiese, teoretiese weg of deur sintuiglike 

waameming opgelos word nie. Hier is daar gevolglik van besinnende denke sprake wat bo die 

tyd-ruimtelike kontinuum kan uitstyg en tot die diepste, laaste grondslae van die menslike, !ewe, 

die denke en die begeleiding kan deurdring. 

2.10 SAMEV ATTING 

Die metafisiese denke poog om die mees basiese strukture van die Totale Werklikheid bloot te 

le. In die voorafgaande afdelings is daar onder meer aan argumente oor die metafisika, 

metafisiese denke, die bestaan van God, fundamentele beskouinge oor God, verskille tussen God 

en die mens, die afhanklikheid van die religie van openbaringskennis, die relasie tussen 

begeleiding en metafisiese denke/openbaringskennis, die onderskeid tussen die mens se optrede 

en openbaringskennis en die onwegredeneerbaarheid van metafisiese denke in die eietydse 

leefwyse en begeleiding aandag gegee. 

Vir die Christen denker en Christelike opvoeding/begeleiding is 'n helder denkbeeld van die 

religie noodsaaklik, want religie bepaal die mens se diepste verhouding tot God en antler, maar 

bepaal ook die wese, doe! en inhoud van begeleiding. Sonder openbaring is daar geen ware 

religie nie, daarom is 'n grondige kennis van wat God in Sy Woord openbaar noodsaaklik. Die 

religie is die enigste grondslag van alle lewenswaardes en kan met niks anders in die !ewe gelyk 

gestel word nie. Openbaringe en religieuse insig is op mekaar aangewese. 
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Die verhouding tussen God en die mens is 'n verhouding tussen twee wesens wat radikaal verskil, 

want God is onsterflik, oneindig, almagtig, alwetend en selfstandig teenoor die sterflike, eindige, 

onmagtige, onwetende en afhanklike mens. God openbaar Hom in Sy Woord as Skepper van 

heme! en aarde, sodat die afhanklike mens weet dat sy lot in God se hande rus. 

In die volgende hoofstuk sal uitsprake oor God en openbaringskennis aan die hand van 

eksemplare/eksponente vanaf die 15de eeu tot en met Immanuel Kant nagevors word. In hierdie 

hoofstuk wat 'n tydperk van ongeveer 400 jaar (1400-1800) dek, sal die vemaamste strominge 

oor die onderwerp ter sprake kom, maar sal daar ook aan die hoofeksponente aandag gegee word 

om sodoende die veranderinge wat daar oor tyd heen in die denkwyses van die betrokkenes 

ingetree het te probeer vasvang. Die uitsprake van die onderskeie eksponente berus op eie 

werklikheidsbeelde waarin laasgenoemde hulle noodwendig ook ten opsigte van 

openbaringskennis verantwoord. 
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HOOFSTUK3 

UITSPRAKE OOR GOD EN OPENBARINGSKENNIS V ANAF DIE 15DE EEU TOT EN 

MET IMMANUEL KANT 

3.1 INLEIDING 

Wanneer daar grondig oor die denkrigtings van die 14de tot die 17de eeu navorsing gedoen word, 

kan afgelei word <lat hierdie 'n oorgangstydperk was en dat <lit as 'n geheel bevra moet word. Die 

behoeftes en probleme van hierdie tydperk hang ten nouste saam met die vraag na God. 'n Studie 

van hierdie probleme en behoeftes behoort Jig op sommige van die probleme wat die modeme 

filosofie ondervind, te werp. Een van laasgenoemde probleme is om tussen die fisiese en die 

metafisiese te kan onderskei. Hoe meer die mens van die fisiese aspekte afhanklik geraak het, hoe 

sterker het die neiging geword om die filosofie van sy eksistensiele basis en die nuwe 

ontwikkelinge in die fisika van sy filosofiese belangrikheid te beroof. 

V anuit onsekerhede en konflik oor die moontlikheid <lat God deur middel van die denke bereik 

kan word, het die leerstellinge van Cusanus, Calvyn en Bruno ontwikkel. Daar was deur die eeue 

heen talle pogings om die Godsbegrip en openbaringskennis te beskryf, maar <lit was veral die 

geskrifte van bogenoemde drie denkers wat 'n direkte invloed op die twintigste eeu gehad het. 

3.2 POGINGS OM GOD DEUR MIDDEL VAN DIE GELOOF EN DIE REDE TE 

BEREIK 

3.2.1 Kardinaal Nicholas van Cues (Cusanus) (1401-1464) 

Cusanus beklemtoon die voordele wat daar aan 'n besinnende benadering verbonde is, maar is 

diep bewus van die beperkinge van hierdie benadering wanneer <lit om die goddelike gaan. Hy 

wys daarop dat <lit in die geval van God om geloof gaan. 



97 

Aan die Universiteite van Heidelberg en Padua het hy 'n grondige kennis van die werke van die 

Antieke Grieke, maar ook van Augustinus, Eckhart en die Duitse Mistisisme bekom. Hy glo net 

soos Petrarca voor horn <lat die filosofie en die teologie wat aan universiteite aangebied is, 

voeling met die werklikheid verloor het. Die waarheid is aan behendige woordvoering (retoriek) 

ondergeskik gestel. Juis as gevolg hiervan het die Duitse filosowe gevra dat openbaringskennis 

gerekonstrueer moet word. Hierdie rekonstruksie kon volgens hulle alleenlik plaasvind op grond 

van 'n omvattende studie van die verlede. Cusanus het daarom sy toevlug tot die werke van 

Plotinus en Dionisus geneem. 

In sy filosofiese meesterstukDe Doctaignorantia (1440) (Blackburn 1996:90) vra Cusanus die 

vraag of die mens enigsins iets van God kan ken. Hierdeur aanvaar hy die uitsprake wat die 

Christen Mistici gemaak het, naamlik dat 'n volmaakte en heilige God nie volkome geken kan 

word nie. Enige poging om tot 'n oplossing vir hierdie probleem te kom, moet met hierdie 

aanname as vertrekpunt begin word. Die mens moet 'n versigtige en gedissiplineerde poging 

aanwend om soveel as moontlik van God en sy openbaringe te wete te kom en aan antler mense 

oor te dra. 

Om met die onbekende bekend te raak behoort die mens twee wee te volg: (i) die weg van die 

Christelike leerstellinge oor die mens as die beelddraer van God en (ii) die wiskundige teorie oor 

grense. Die mens kon volgens Cusanus die naaste aan God kom deur te clink. Hy mag nie passief 

bly nie, maar moet abstraheer, veralgemeen, simboliseer en bedink, om sodoende sy kennis 

voortdurend te vermeerder. 

As gids in hierdie soeke na God en sy openbaringe het Cusanus drie denkvlakke onderskei, 

naamlik sintuiglike waarneming, beredenering en die gebruik van die hoogste intellektuele 

vermoens. Op sintuiglike vlak is dinge nog ongeorganiseerd en onduidelik (duister). Op die 

tweede vlak vind meningsvorming plaas en moet daar versigtig onderskei word sodat begrippe 

gevorm kan word. Cusanus beskou egter nie beredenering alleen as die hoogste intellektuele vlak 

waardeur die kennis oor God bekom kan word nie. Met betrekking tot die hoogste vlak wyk 

Cusanus dan ook af van die interpretasies van die mistici en begin hy wiskundige terme gebruik 

om intellektuele aktiwiteite te beskryf. Hierdie terme het hy uitsluitlik aangewend om God deur 
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middel van simbole op 'n hoer vlak te probeer begryp en sodoende die Jig te laat deurbreek. 

Na aanleiding van die wiskunde praat Cusanus van die Absolute Maksimum (Cusanus 

1949(a):34, 48). Die Absolute Maksimum is alles wat bestaan. Niles kan daar teenoor gestel word 

nie - <lit is EEN en ALLES. 

Dit is in alle dinge as hul wese teenwoordig, maar is aan geen kategoriale orde onderworpe nie. 

Dit versoen alle kontradiksies en is tegelyk die begin en die einde, soda! <lit in geen rigting 

oortrefkan word nie (Hoffman & Klibansky 1932:1, xxii). God skep alle dinge en is in hierdie 

dinge teenwoordig. Wat vir God in absolute sin waar is, is vir die skepping waar, maar in 

afgeleide en beperkte vorm. Die skepping is dus die afgeleide maksimum wat die beeld van God, 

kennis en beheer verteenwoordig - dit is die ware totaliteit van die werklikheid. Die waarheid 

bly in die mens sluimer totdat openbaring plaasvind en die mens werklik glo. 

Na die dood van Cusanus het die Protestantse leiers 'n teologiese grondslag vir kennis oor God 

en Sy openbaringe aan die mens voorgehou. Vera! Martin Luther het met sy standpunte in die 

verband 'n groot invloed uitgeoefen. 

3.2.2 Martin Luther (1483-1546) 

Luther was nie daarin geihteresseerd om die verstandelilce probleme te verken nie, maar wou op 

religieuse aspekte konsentreer. Hy het geglo dat die mens oor 'n ingebore kennis oor die bestaan 

van God beskilc, daarom het hy horn daarvoor beywer om te verhoed <lat hierdie kennis in 'n 

outonome, rasionele leerstelling oor die goddelilce ontwilckel. Luther het geglo dat alhoewel die 

mens kan weet dat God bestaan, dit nie moontlilc is om met sekerheid te se wie of wat God self 

is nie. Die sondeval het die mens se intellektuele vermoens verduister en daardeur die 

volmaaktheid van die goddelike in 'n groot mate ontoeganklik gemaak. 

Die wereldse insigte wat die mens bekom, kan tot valse aannames oor die bestaan van God 

aanleiding gee en sodoende die verhouding tussen God en die mens vertroebel. W anneer Luther 

die mense van sy tyd afraai om oor God te filosofeer, dan doen hy dit grootliks uit religieuse 
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oorweginge (Kramm 1947:109; Bainton 1955:167-173). Hy was bang gewees dat die filosofie 

as basis vir geloofkon dien en dit sou geloof sy onajhanklikheid ontneem. Geloof moet volgens 

Luther soewerein bly en as 'n gawe van God beskou word. 

Luther het ook 'n aprioristiese benadering op grond daarvan dat dit God se verborgenheid sal 

aantas, verwerp. Hy het beweer dat die filosofie in sy besinning nie terselfdertyd God kan 

respekteer en 'n aprioristiese benadering tot Sy bestaan volg nie. Hierdie teenstand bied Luther 

vanuit morele en religieuse, eerder as vanuit epistemologiese of metafisiese oorweginge. Die 

gevaar wat hierin geld! is, is dat die mens mettertyd die wysheid, goedheid en mag wat hy in 

God se werke waarneem vir homself kan toe-eien, terwyl hy van sy eie gevallenheid vergeet. 

Sodoende word daar van die openbaringskennis vergeet en neig die mens om self vir horn 'n god 

te skep (Dillenberger 1953; Fife 1957:32-271). 

Die kritiek wat Luther teen die pogings om God deur middel van die denke te leer ken, 

uitgespreek het, was uit vrees dat die mens op ander plekke na God sal soek as in Jesus Christus. 

Luther het geglo dat God homself aan die mens openbaar, maar dat hierdie openbaring nooit 

volledig kan geskied nie. 

Alhoewel daar diepgaande verskille tussen Luther en Calvyn bestaan het, is daar tog 'n wesenlike 

ooreenstenuning met betrekking tot hul beskouings oor God waarneembaar. 

3.2.3 Johannes Calvyn (1509-1564) 

In volume I van sy Institutes of the Christian Religion wat Calvyn tussen 1536 en 1559 geskryf 

het, gee hy 'n uitgebreide weergawe van hoe God se werke visueel, maar in die lig van die Skrif, 

waargeneem kan word (Beveridge 1953). Daardeur het hy gepoog om meer betekenis aan God 

se bemoeienis met die skepping en meer erkenning aan die sekulere wetenskappe te gee as 

Luther. W anneer Calvyn se komplekse leerstellinge oor God egter bestudeer word, dan word 'n 

mens gou bewus van ooreenkomste met die uitsprake van Luther. 
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Calvyn wou deur sy eie beskouinge te formuleer, 'n duidelike alternatiefvir die Griekse filosofie 

en die katolieke teologie hied. Hy begin sy Institutes met die stelling dat ware wysheid bekom 

kan word deur kennis oor God en die mens te versamel (Beveridge 1953: I, 37). As Skepper 

openbaar God Homselfin die wereld en in die (Sy) Woord. Die mens word deurgaans as skepsel 

en gevalle/sondige mens beskryf met die klem op die behoefte aan Godsopenbaring en 

verlossing. Om Calvyn te kan begryp moet sy werk in die konteks van sy tyd beskou word en die 

nodige verbande moet gele word (Hunter 1950:49-62). Die krag en oorspronklikheid van sy werk 

le in sy dialektiese werkswyse waarin die kennis progressief vrygestel word. 

Na die sondeval kon God slegs deur bo-natuurlike geloof geken word en vind Godsopenbaring 

deur die Woord plaas. Om krag aan die Christelike geloofte gee moet daar begeleiding vanuit 

die Woord plaasvind. Die mens is voortdurend besig om na God se bestaan te vra, maar 'n studie 

van die wese van die goddelike is volgens Calvyn onmoontlik, want dit is transendentale 

misterie wat vir altyd vir die mens verborge bly en ontoeganklik is. 

Calvyn het nie geskroom om uit die werke van Plato, Seneca en Cicero aan te haal om die 

natuurlike basis van die kennis te verduidelik nie. Hierdie kennis is vanuit instink en ervaring 

verkry en Calvyn het dit doelbewus gebruik om te verhoed dat onkunde as verskoning 

aangewend kon word (Beveridge 1953: I, iii). Die volgende stap was om hierdie mense daarvan 

bewus te maak dat God hierdie natuurlike samestelling spontaan in die mens se denke vasle. 

God eis die mens se aanbidding en openbaar Homself aan die mens in die natuur en die Woord. 

God bly egter in Sy eie tydlose majesteit verborge soda! die mens Hom nooit volledig kan ken 

nie. Die wereld, volgens Calvyn, is 'n soort spieel waarin God waargeneem kan word (Reid 

1954:93; Beveridge 1953: I, 51-63). Die mens moet leer om tussen God se openbaringe en sy 

eie ervaringe te onderskei. Met die sondeval is die beeld wat die mens van God behoort te he (of 

behoort te vertoon) verduister. 

'n Filosofie van God is volgens Calvyn nie onmoontlik nie, maar die mens se verstand is sodanig 

deur die sonde verduister dat filosofering oor God uiters moeilik geword het. Die skynsels van 

die waarheid wat van tyd tot tyd waargeneem word, is in so 'n mate met valse aannames en 

gevoelens vermeng dat dit kwalik tot 'n filosofie kan ontwikkel. Die mens sal eers weer helder 
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waarneem wanneer sy gees deur geloofverlig word. Die bo-natuurlike verlig die mens se gees 

en stel horn in staat om in die waarheid van diegeopenbaarde Woord te glo (Beveridge 1953: 

I, 64-67, 87-88; Parker 1952:29-40). God is verhewe bokant die verstand of enige ander ideale 

van die mens. Die mens moet sy sondige !ewe oorkom en probeer om weer beeld van God te 

word (Gilson 1939: 13-51 ). Calvyn het gesll dat ware kennis geopenbaarde kennis is. Alles wat 

nie aan hierdie vereiste voldoen nie, is verduister. 

Een van Calvyn se grootste teenstanders was Giordano Bruno wat 'n filosofie oor God 

onafhanklik van enige openbaringskennis gepropageer het. 

3.2.4 Giordano Bruno (1548-1600) 

Bruno het die intellektuele onstuimigheid van die laat-Renaissance in sy werk gereflekteer. Dit 

was 'n tydperk gekenmerk deur groot religieuse probleme en 'n wetenskaplike rewolusie was 

besig om 'n aanvang te neem. 

Bruno begin sy loopbaan as 'n Dominikaanse monnik, maar verlaat kort daarna die orde sowel 

as die katolieke kerk. In sy geskrifte konsentreer hy op die Engeland van Elizabeth I, spreek 

heftig kritiek uit teen die werk van Aristotoles en toon belangstelling in die werk van Luther en 

Calvyn. In 'n groot verskeidenheid onderwerpe breek Bruno met die Christelike leerstellinge 

en negeer hy die wetenskaplike beskouinge van sy tyd. 

Daar kan beweer word dat hy totaal ontuis in die intellektuele klimaat van sy tyd was. Hy kan 

dan ook as die voorloper van Spinoza beskou word (vgl. afd. 3.3.2). 

Bruno se verweiping van die Christelike geloofhet sy filosofie grootliks belnvloed. In sy poging 

het hy nie pro beer om 'n nuwe betekenis aan geloof te gee of dit te herformuleer nie, maar weier 

botweg om enige erkenning aan openbaringskennis te gee of om Christelike moraliteit as 'n 

weg tot menslike geluk te beskou (Singer 1950:20). Omdat hy filosofie as die enigste 

interpreteerder van waarheid beskou, glo Bruno dat daar geen konflik tussen sy filosofie en die 

Christelike leerstellinge bestaan nie. Hy was ook geensins 'n aanhanger van die teorie dat 
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filosofie en teologie twee versk:illende waarhede verteenwoordig nie. Volgens Bruno, verkondig 

filosofie die waarheid oor God, die mens en die natuur (Singer 1950:348-450). 

Dit kan aanvaar word dat Bruno nie net daarvoor pleit dat die filosofie toegelaat moet word om 

sy eie weg te volg nie, maar ook dat dit van enige invloed van openbaringskennis afgesluit moet 

wees. Openbaringskennis staan volgens hom heeltemal antagonisties teenoor die denke en die 

filosofie. Met hierdie standpunt het Bruno heeltemal met Cusanus en Calvyn se belydenis van 

'n transendentale God gebreek. Die teenstand het ten diepste vanuit eie monisme gesk:ied. Hy was 

teen die opvatting gekant dat waarheid en geloof geopenbaar word. Verder was filosofie vir horn 

van natuuurprosesse afhanklik. Bruno se filosofie het geen transendentale skepper of eerste 

beginsel erken nie - alle bo-natuurlike Jig was onmoontlik (Greenberg 1950: 130). Indien God 

we! in die natuur aan die mens verskyn, is daar geen transendensie nodig nie en kan die mens sy 

denke en liefde geheel en al op die natuur rig. Soos Cusanus en Calvyn praat Bruno ook van 'n 

onbekende en onbereikbare God. Sy god bly egter onbekend omdat die heelal so enorm is en 

daar sulke geweldige ongelykhede voorkom. Dit is hierdie onmeetlikheid van die natuur wat 

Bruno hartstogtelik lief gehad het en met al sy toegewydheid probeer <lien het. 

Bruno is ook in 'n sekere sin 'n oorgangsfiguur tussen die Renaissance-humanisme en die era 

van die modeme wetenskap. Met sy verklaring dat diegene wat die onmeetlikheid van die natuur 

ontken, ook God as die Skepper ignoreer, verhef Bruno sy filosofie tot die enigste weg wat 

redding en geluk kan verseker. Die teologiese beskouinge en filosofie van Aristoteles het hierdie 

idees van Bruno egter weerspreek. 

Bruno het daarom 'n aanval op Aristoteles se werk geloods, gemotiveer deur sy metafisika en 

etiek. Hy het geglo dat Aristoteles misgetas het toe hy die bestaanswyses beskryfhet en dat dit 

die rede is waarom Aristoteles nie metafisiese wysheid bereik het nie. Laasgenoemde argument 

gee weer daartoe aanleiding dat Aristoteles se verduideliking van die natuur volgens Bruno nie 

water hou nie. Bruno se Aristoteles het net een beginsel goed verstaan en dit was die materii!le 

(Greenberg 1950:82-85, 118-120, 128-135, 162-166). Bruno se voile werk On the Infinite 

Universe and Worlds (Singer 1950) was daarop gemik om die filosofiese argumente van 

Aristoteles te weerle. Bruno het aanvaar dat eenheid die kriterium vir die metafisiese waarheid 
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was. Geen filosofie mag hierdie waarheid aantas nie. Op grond hiervan het Bruno sy eie 

natuurfilosofie geformuleer en probeer om dit tot 'n metafisika te maak. Daar was geen hoer 

bestaan of beginsel moontlik as die totaliteit van die natuur nie. Hierdie natuurfilosofie was 

daarop gemik om kennis van God te demonstreer. 

Laat in die l 7de eeu het die rasionalisme op die voorgrond getree. Dit was onmoontlik om 

skeptisisme en wetenskap te bedryf, terwyl die menslike rede uitgesluit word. Die mens het begin 

besef dat verabsolutering van die natuurwetenskappe probleme vir openbaringskennis inhou. 

Terselfdertyd het dit die wereld sonder God en waardes gelaat. 

3.3 RASIONALISERINGSPOGINGS MET BETREKKING TOT GOD 

Filosowe soos Descartes, Spinoza en Leibniz het tot die gevolgtrekking gekom dat die menslike 

verstand in die stryd teen die skeptisisme aangewend kan word. Om hierdie doe! te bereik moes 

wetenskaplike metodes binne die filosofie aangewend word. In hierdie "filosofiese 

rekonstruksie" moes 'n teorie oor God die belangrikste rol vervul. Dit sou meebring dat God 'n 

belangrike plek in die filosofie inneem. 

Die rasionele sisteme was nie, struktureel gesproke, teosentries nie. Die teenoorgestelde was 

eerder waar, want God is gebruik om die doelstellings van die sisteem te verwesenlik. God moes 

dus 'n funksie binne die denke vervul. Descartes kan as 'n pionier van hierdie denkrigting beskou 

word. Hy het die skeptisisme direk aangeval en in die proses afgelei dat hy God as 'n funksie 

in diens van die wetenskap en die jisika kan gebruik. Spinoza het weer van die deduktiewe 

naturalisme op 'n pantelstiese basis gebruik gemaak. Leibniz was egter die "vredemaker" in die 

kamp van die rasionaliste. In sy leerstellinge word essensies sentraal gestel en dan word God op 

'n diplomatiese wyse daarby aangepas. Dit was hierdie illusie van samewerking tussen die 

Christendom en die rasionalisme wat deur Malebranche beskryf is. 

3.3.1 Rene Descartes (1596-1650) 

Toe Descartes by geleentheid daarvan beskuldig is dat sy werke tot twyfel en skeptisisme 
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aanleiding gee, het hy heftig geprotesteer. In 'n brief aan Bourdin ('n Jesurte priester) verdedig 

hy homself en se dat hy een van die eerste filosowe was wat die skeptisisme beveg het. Geen 

filosoofwas sedert Augustinus so intens by die skeptisisme betrokke asjuis Descartes nie. Hy 

aanvaar dat dit vrugteloos sou wees om op grond van die gewone dialektiese argurnente steun 

by die filosofie, wetenskap en religie te soek, want hulle sou skepties daarteenoor staan. Die 

skeptisisme het 'n toevlug geword vir diegene wat na antwoorde op die vrae oor God en 

sedeloosheid gesoek het. Descartes probeer juis hierdie beweging na die skeptisisme keer, deur 

aan die mense bewyse en demonstrasies voor te hou wat nie betwyfel kon word nie (Smith 

1951:42-43). Descartes wys daarop dat hy selfskepties teenoor sintuiglike waarnemings staan, 

maar dat die mens wel deur middel van sy denke by lewenswaarhede kan uitkom. 

Descartes het gou tot die slotsom gekom dat die ontdekking van universele waarhede nie 

outomaties die groei van 'n filosofiese sisteem verseker nie. Hy soek gevolglik na 'n "eerste 

beginsel" vir sy filosofie. Hierdie beginsel moet langs rasionele weg bereik kan word. Dit moet 

kennis genereer, maar ook daardie kennis in sisteme orden. Hy glo verder dat die (wereldse) 

denke nie die nodige grond hied waaruit wysheid bekom kan word nie, daarom sou hy 

genoodsaak wees om God sy eerste beginsel te maak waarop sy denke gebou kan word. 

Descartes se metafisika was hoofsaaklik op die wese van die Cogito (Cogito ergo sum : I think 

therefore I am), en God gerig. Hy beywer horn vir 'n menslike wysheid wat met die geloof 

saamhang, maar wat los staan van al die ander teologiese skole en die invloed van alle 

openbaringskennis (Blackburn 1996:101). 

In sy soeke na die grootste mate van sekerheid het hy die klem op sistematiese kennis gele. 

Daarmee gee hy 'n impetus aan die metafisika om die noetiese "eerste beginsel" rasioneel te 

bepaal sodat 'n sisteem van waarhede geanaliseer kan word. God word gevolglik as 'n noetiese 

beginsel beskou en as dee! van die vakinhoud van die metafisika ingesluit. Laasgenoemde staan 

in direkte kontras met die standpunt van Augustinus en sy volgelinge, asook met die van die 

Thomiste. Augustinus het byvoorbeeld gese dat God die fokuspunt in die soeke na wysheid is 

en dat die mens sy hele !ewe lank poog om in die nabyheid van God te kom. Die Thomiste 

daarenteen het geglo dat God nie dee! van die vakinhoud van die metafisika vorm nie. God word 
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deur die mens in die wetenskap ingesleep. Volgens Descartes moes God 'nfunksie vervul en 

is Hy weens hierdie funksionele bydrae as een van die komponente van die metafisika gereken. 

Descartes het geen ander keuse gehad as om die Cogito as sy vertrekpunt te gebruik nie, want 

die wereld word volgens horn eers vanuit die denke van die mens geken. Om sy opvattings op 

'n vaste grond te plaas, het Descartes na 'n skakel tussen God en die denke gesoek (Collins 

1954:59). Om hierdie skakel te bewerkstellig verg drie stappe, naamlik dat die invloed van 

sintuiglike waameming verminder word, dat die demonstratiewe en intultiewe denke saamgevoeg 

word en dat die posterioriese aan die aprioriese denke onderwerp word. Die sintuiglike wereld 

verskaf slegs die voorkennis. Op elke vlak van die denkweg moet daar so 'n noue verband as 

moontlik gele word tussen die waarheid van die Cogito en God. Terselfdertyd word daar 'n 

onderskeid tussen menslike kennis en goddelike waarheid getref. Die Cogito kan in die 

goddelike waarheid dee!, maar alleenlik wanneer God die waarheid aan die denker openbaar. 

Descartes erken egter dat God Hom nooit ten voile openbaar nie. 

Alhoewel Descartes in sy demonstrasies van getalle en vorms gebruik maak, besefhy dat die 

matematikus geen eksistensii!le ajleidings kan maak nie. Dit is die werk van die metafisikus 

wanneer hy vrae oor die bestaan van God stel. Die ware bestaan van die mens is dus van 

goddelike openbaring ajhanklik. Om sy droom na ware eksistensii!le kennis 'n werklikheid te 

maak het Descartes samewerking tussen die metafisika en die (eksakte) wetenskappe bepleit. 

Sonder 'n band tussen die metafisiese en die wetenskappe is daar nie werklik van wetenskap 

sprake nie en bly die werklikheid tot 'n vaardigheidsvlak beperk. Die enigste wyse om hierdie 

skakeling (oftotaliteit) te bewerkstellig is deur middel van die filosofie (Keeling 1934:58-61). 

In 'n filosofiese totaalbeeld word die fisika 'n sistematiese uitvloeisel. Descartes het oor hierdie 

uitspraak baie kritiek verduur, veral van die Skolastici. Hy kom egter as gevolg van die 

skeptisisme en hierdie kritiek tot die gevolgtrekking dat daar duidelik tussen 'n tei"stiese en 'n 

atei"stiese benadering onderskei moet word. 

As verdere stap in die uitbouing van sy teorie oor God en die samehang tussen die filosofie en 

die wetenskap, verklaar Descartes God as opperste universele Oorsprong van a/le beweging 
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(Anscombe & Geach 1954:215-216). Hierdie beweging geskied deur goddelike bemoeienis en 

word ook op grond daarvan gekontinueer. God is daarom die onveranderlike, die oneindige. Die 

wet van inersie is op die sekondere ofnatuurlike aspekte gegrond (Collins 1960:67). Hoe meer 

daar op sekondere aspekte gekonsentreer word, hoe verder word daar van God as die opperste 

bron van beweging wegbeweeg. Wanneer Descartes van die finale oorsake praat, dan gaan dit 

om die oorkoepelende doe!- die Totale Werklikheid. Alleen God in sy goddelikheid kan hierdie 

doe! in sy volheid begryp. 

Descartes beklemtoon dat daar nie tot finale antwoorde gekom kan word wanneer dit om die 

menslike aspekte gaan nie. Hy waarsku verder dat die goddelike krag en die vryheid van God 

deur die oorbeklemtoning van 'n deduktiewe sisteem aangetas sal word. Deduktiewe metodes 

moet onder andere deur ervaring, hipoteses, eksperimentering en toetsing aangevul word. Hy 

beweer dat daar alleenlik by God van absolute of onfeilbare waarheid sprake kan wees 

(Anscombe & Geach 1954:259-263). 

Descartes se denke het daartoe aanleiding gegee dat antler filosowe mi horn God tot 'nfunksie 

in die denkproses gedegradeer het. Daardeur is die goddelike leerstellinge vanaf 'n verborge en 

verwyderde teologiese opgawe in 'n komponent van die modeme filosofie omskep. God word 

onder andere gebruik om die wet van inersie te demonstreer en dien as grondslag vir die 

wiskunde en die fisika (Miller 1957:451-465). Sonder God is die filosofie van sy universele 

krag-, ervarings- en sekerheidsbasis beroof en die mens sou dan met 'n praktiese morele 

sekerheid tevrede moes wees. Descartes se metafisika is nooit sover as die etiek deurgevoer nie. 

Descartes se filosofie toon 'n fragmentariese karakter en hied nie werklik 'n sisteem aan nie. 'n 

Verdere probleem is dat Descartes nog te sterk deur die Joods-Christelike begrip van God en die 

Skolastici beheer word. 

3.3.2 Benedictus Spinoza (1632-1677) 

Leibniz het by geleentheid gese dat Spinoza begin het waar Descartes opgehou het, naamlik in 
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die naturalisme. Die belangrikste vereiste wat Spinoza aan 'n filosofie stel, is dat dit geluk en 

etiese perfeksie op wetenskaplike basis sal verseker. Hy glo ook dat hy met sekerheid sy vinger 

op probleme in leerstellinge oor God kan plaas. Die grootste probleem wat hy identifiseer is die 

aanname dat daar 'n onverstaanbare en vry skepper bestaan. Dit verhoed na sy oordeel 'n volle 

rasionele deduksie van basiese waarhede. In die filosofie van die naturalisme is daar geen plek 

vir die openbaring van bo-natuurlike waarhede nie. Die Bybel is ook geen bron van spekulatiewe 

waarhede nie. Godsdiens is bloot 'n instrument in die hande van sosiale organisasies vir 

aanwending ten bate van morele doeleindes. 

Spinoza was op grond van Descartes se werk 'n voorstander daarvan dat God aan die totale 

werklikheid gelyk gestel word (Collins 1960:70). Alhoewel Descartes tussen God (die absolute) 

en die wereldse dinge (die relatiewe) onderskei het, het Spinoza hierdie onderskeiding as sinloos 

beskou. Vir horn was 'n selfstandige bestaan 'n totaal onajhanklilce bestaan en as die wereldse 

dinge by God ontstaan het, dan beteken dit dat God daardeur gedetermineer word. Spinoza het 

derhalwe probeer om die rasionele ideaal van 'n volledige deduktiewe sisteem ten alle koste te 

behou. 

Met God as die totaliteit van die natuur was dit nou moontlik om 'n omvattende beeld van die 

natuur op te bou en hoe morele waardes na te streef. Spinoza se leer oor die eenheid van die 

filosofie het tot ongeewenaarde spekulasie aanleiding gegee. Gedurende sy eie leeftyd en selfs 

'n eeu later is hy as atels deur die idealiste uitgekryt, omdat hy die goddelike transendensie en 

vryheid ontken het. Gedurende die laat 18e eeu byvoorbeeld, het die Duitse idealiste horn as 'n 

koorsagtige, God-vergiftigende dweper beskryf. 

Spinoza was daarvan oortuig dat God bestaan, maar wou die mens in die goddelikheid laat dee/. 

Hy het geglo dat God en die natuur op 'n sistematiese wyse begryp kan word en dat die doe! van 

alle filosofering opperste geluk was. Hy het enige verskil tussen die denke en die wil van die 

mens ontken. Hierin het hy beide die skolastici en Descartes teengegaan (Wolfson 1934: II, 164-

179). Die gaping tussen die kennis van die waarheid en navolging daarvan het al groter geword. 

Menslike vryheid, het Spinoza gese, kan nie in die hande van mense gelaat word nie, want dan 

word menslike geluk ingeboet. Hy het verder beweer dat alleen 'n logiese en gedetermineerde 
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beskouing van die soeke na wysheid, perfekte eenheid tussen die metafisiese, die etiese en geluk 

kon bring. Om gelukkig te kan wees moet die mens van sy werklike ontiese status bewus gemaak 

word. 

Die gewone mens is totaal aan die wereld uitgelewer. Hy is aan eksterne kragte onderwerp en ver 

van God verwyder. Die enigste wyse om hierdie situasie te verander, is deur die sistemaJiese 

verandering van sy denke. Die mens moet die noue verband wat daar tussen sy denke en die 

Totale Werklikheidbestaan, besef en verstaan. Die filosofie (beoefen as 'n soeke na geluk) kan 

vertolk word as 'n poging om die eenheid en totaliteit van die werklikheid te beklemtoon. 

By Spinoza vind daar grootliks 'n samesmelting van die metafisiese, die etiese en religieuse 

waardes plaas, omdat hulle alma! met die idee van die Totale Werklikheid geassosieer word. 

Hierdie totaliteit het Spinoza gedwing om die eenheid en gevolge van die denke te beklemtoon. 

Hy neem verder die drastiese stap om hierdie teorie!! oor God aan 'n epistemologiese funksie 

ondergeskik te maak. Hierdie funksie was daarop ingestel om die totaliteit en kontinui:teit van 

reduksie te waarborg. Kennis word gevolglik in die Totale Werklikheid (Syn) gegrond met die 

doe! om 'n geslote en volledige sisteem te verkry. 

Die nuwe waarheidsnorm en basis vir 'n totale filosofie is in 'n monistiese (God en skepping 

vorm 'n eenheid) leerstelling oor God gegrond. Die eerste beginsel is dat daar 'n enkele godheid 

bestaan, naamlik die Totale Werklikheid. Buite hierdie werklikheid bestaan daar niks nie. Binne 

die raamwerk van sy beskouing oor God as die somtotaal van die werklikheid, kan Spinoza 

beweer dat hy die objektiewe basis vir 'n volledige reduksie van ware idees bekom het, wat tot 

aprioriese eenheid van idees kan lei. God verskaf die rasionele verbande en is beide die grond 

vir die eenheid en die beginpunt van Spinoza se sisteem (Joachim 1940:39). Hiermee verwerp 

hy die sintuiglike, asook Descartes se Cogito, as vertrekpunt op grond daarvan dat dit nie 'n 

kragtig genoeg basis vir 'n totale visie bied nie. 'n Perfekte filosofiese deduksie moet volgens 

Spinoza met 'n perfekte Totale Werklikheid (Syn) begin. In ooreenstemming hiermee het hy die 

posterioriese (wat op ervaring berus) bewyse van God se bestaan in aprioriese (metafisiese) 

bewyse verander, wat hy aan besinnende denke oor God koppel (Wild 1930:79-80, 95 & 104). 
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Die Syn (Totale Werklikheid) beskou hy as absoluut, volkome en perfek, bestaande uit 

goddelike eienskappe wat elk tydlose essensies uitstraal (Wolf 1928: I, 7). Dinge in die wereld 

bestaan as modi van goddelike eienskappe (Wild 1930:126-127, 155-156, 192-194). Wanneer 

die mens God leer ken, dan is dit God selfwat die kennis aan horn openbaar (Parl<inson 1954:43-

56). 

Spinoza was goed op die hoogte met die ontdekkings van sy tyd en het aanvaar dat 'n totale 

deduksie van wetenskaplike waarhede oor die fisiese en biologiese wereld net nie haalbaar was 

nie. Hy het gevolglik 'n alternatiewe standpunt oor die verhouding tussen die wetenskappe en 

filosofie aangebied. 

Hy het geglo dat dit nie die taak van die filosofie is om wetenskaplike waarhede te akkommodeer 

nie, maar wet om hierdie waarhede te transendeer. Die filosofie moes terselfdertyd van die 

empiriese en hipotetiese prosedures van die wetenskap bevry word en deur eie metodes en 

kriteria te gebruik, die nodige besinning bewerkstellig. Daardeur word die materiele wereld nie 

geYgnoreer nie. 'n Volledige deduksie van die materiele wereld kan gemaak word, maar dan berus 

dit op metafisiese beginsels. 

3.3.3 Gottfried Leibniz (1646-1716) 

Gottfried von Leibniz (1646-1716) wou alle dinge van die Totale Werklikheid afhanklik maak. 

Elke synde kan dan teen die agtergrond van die Totale Werklikheid gespieel word en ook met 

mekaar vergelyk word. God is die hoogste Synde en Skepper van al die antler syndes. Die 

volgorde waarin die syndes verskyn, bepaal die betekenis en sin daarvan. Die orde in die 

skepping en die verhouding van die syndes met betrekking tot mekaar was vir Leibniz een van 

die bewyse gewees dat daar 'n God bestaan. 

In hierdie soeke na gemeenskaplike grond tussen die uiteenlopende beskouinge oor God en die 

waarheid, was Leibniz daarop ingestel om versoening in die rasionaliseringsproses te 

bewerkstellig. Hy het gemeenskaplike grond in die struktuur en verhouding van essensies gevind. 

Hierdie essensies was nie staties nie, maar dinamies en konkreet, sodat dit maksimale betekenis 
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vir die denksisteem kon he. 

Essensies is daarom die basis onderliggend aan alle ander gebeure. Om die redes vir die bestaan 

van 'n ding te kan begryp en te probeer vasstel of <lit waar is, moet <lit in relasie met die 

essensiele strnktuur van die ding bevra word. Leibniz se die rede is apriories teenwoordig. Die 

deurslaggewende faktor is die behoefte ofnoodsaaklikheid van 'n ding (Collins 1954:262-271). 

Niks gebeur sonder rede nie. Alhoewel die menskundige wetenskappe hoofsaaklik analities te 

werk gaan, kan hierdie analitiese proses onvoldoende wees om die werklike relasies te bepaal. 

In sulke gevalle is <lit belangrik <lat die dinge getransendeer word, want dan eers kan die redes 

vir die ontstaan daarvan, verstaan word. Transendering is volgens Leibniz nie maar net 'n 

goddelike eienskap van die werklikheid nie, want indien werklike transendering nie plaasvind 

nie kan die eenheid van die denke en die bestaan van die mens in gevaar gestel word. 

God genereer beide die filosofiese sisteem en die werklikheid, daarom kom God spontaan in die 

werklikheid na vore. Leibniz sien ook geen groot verskille tussen die metafisika en die etiek nie, 

want hulle verkondig dieselfde waarhede oor die Totale Werklikheid. God is die oorsprong van 

alles - <lit is Sy skepping. Die enigste weg waarlangs die Totale Werklikheid bevra kan word, 

is deur die besinnende denke. 

Leibniz wou die belangrikheid van die menslike denke opnuut beklemtoon en in hierdie proses 

het hy God "gebruik" om sy doe! te bereik. Ten einde die menslike bestaan te kan evalueer, wend 

hy die begrip perfeksie aan. Hy het geglo dat God perfeksie verkies in die sin <lat Hy 'n perfekte 

wereld geskep het waarin die mens kan woon en leef. In hierdie wereld hang die essensies en die 

relasies wat die mens met dinge met ander mense en God het ten nouste saam. Die mens vind <lit 

egter moeilik om die regte kombinasies en relasies te vind. Leibniz het geglo <lat daar behalwe 

die fisiese en meganiese verduidelikings ook nog metafisies gedink behoort te word, soda! daar 

so naby moontlik aan die perfekte wereld/omstandighede gekom kan word. Sonder die relasies, 

sal die wetenskaplike bevindinge ongegrond wees. Op hierdie wyse het Leibniz 'n sintese tussen 

Spinoza se rasionele deduksies en Descartes se vrye skepping bewerkstellig. Vir hierdie sintese 

het hy die begrip "morele noodsaaklikheid" gebruik (Blackburn 1996:215-216). 
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Alhoewel hy hard probeer het om van Spinoza se gedagte te ontkom dat goddelike essensies 

tydloos geld, moes hy erken dat dit absoluut noodsaaklik is dat God Hom onvoorwaardelik met 

die denke van die mens en die bewoning van die wilreld bemoei. Gebeur dit nie, word alle 

sekerheid ingeboet. 

Elke essensie straal krag uit, genereer !ewe en dra tot die totale bestaan by. Die 

gerelasioneerdheid tussen die essensies bepaal die perfeksie van die totaliteit. Daar moet 

gevolglik na maksimum perfeksie gestrewe word. Spinoza het geglo dat die bestaan van die mens 

op selfbevestiging gerig is. Wanneer die mens 'n matematiese beeld van God probeer skep, 

verteenwoordig God die boonste gedeelte van 'n kurwe en die antler dinge of syndes is die 

koordinate van daardie kurwe (Collins 1960:84). 

Nicholas Malebranche het die spanning tussen filosofiese teoriee oar die verband tussen menslike 

denke en bespiegelinge oar die aard en wese van God tot 'n hoogtepunt gevoer. Sy pogings kan 

as 'n uiterste vorm van Christelike rasionalisme beskryfword. Hy het die Christelike geloofvir 

eie doeleindes aangewend, maar die Christelike tradisie probeer vermy. 

3.3.4 Nicholas Malebranche (1638-1715) 

Malebranche het standpunte met betrekking tot beide die wetenskap en die religie verdedig. Hy 

het besef dat hy nie die filosofiese basis van die rasionalisme in sy verdediging kon gebruik nie, 

want dit sou veroorsaak het dat hy in dieselfde pantei"stiese naturalisme as Spinoza verval. Hy 

het daarom na 'n fidel"stiese (tides (L) : vertroue of geloof) standpunt beweeg om daardeur te 

probeer verhoed dat hy van skeptisisme beskuldig word. Hierdie standpunt het horn in staat 

gestel om beide wetenskaplik verkree inhoude en die besinnende inhoude van die teologie te 

hanteer. 

'n Besondere religieuse motiefhet Malebranche aanvanklik laat besluit om aardse kousaliteit te 

verwerp en alle kousale mag vir God te reserveer. Alie religieuse mag is slegs in God gesetel, 

terwyl alle natuurmagte aan God se wil onderworpe is (Blackbum 1996:229). In hierdie opsig 

verskil Malebranche se benadering van die van sy leermeesters, naamlik Augustinus en 
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Descartes. Laasgenoemde twee het tussen die mag en kousaliteit van aardse dinge en van die 

skepper (of uiterste bron) onderskei. Soos antler denkers voor horn wat nie in die wereldse 

kousaliteit 'n manifestasie van God se mag en goedheid gesien het nie, was Malebranche verplig 

om uiteindelik 'n aanpassing in sy benadering te maak. Hierdie aanpassing was daarop gerig om 

vir die wereldse kousaliteit voorsiening te maak. Hy beweer dat God se wil nie effektief 

uitgevoer kan word voordat dit nie 'n geleentheid gebied word om in die wereld te opereer nie. 

Malebranche het egter hierdie kompensasie te ver gevoer en God se wil en optrede in die wereld 

van wereldse dinge afhanklik gemaak. Daarmee is God aan die reels van die wiskunde en die 

fisika onderwerp. Dit het die weg vir die beoefening van die natuurwetenskaplik georienteerde 

ofberekende denke wawyd oopgemaak. 

Die gedagte van Malebranche om die natuurwette wiskundig te interpreteer het daartoe 

aanleiding gegee dat Hume (1711-1776) God heeltemal uit die fisiese en morele wereld pro beer 

uitsluit het (vgl. afd. 3.4.4). Wiskundige elemente en toevallighede was kenmerkend van 

Malebranche se werk. 

Hy het die gedagte dat God gebruik kan word om 'n epistemologie te ondersteun tot die uiterste 

gevoer. 

Die klassieke rasionalisme het probeer om die intellek van sintuiglike waarnemings te bevry en 

op essensiele strukture te fokus. In hul poging om 'n filosofiese sisteem wat omvattend en 

relevant is tot stand te bring, is God al meer aan die funksionele vereistes van die filosofiese 

sisteem onderwerp. 

3.4 EMPIRISME EN DIE NEUTRALISERING VAN GOD 

Die hoofdoelstelling van die Britse empiriste was om menslike gedrag en kennis sover moontlik 

van enige teologiese sekerhede Jos te maak. 'n Filosofie wat op ervaring gebaseer is, kan volgens 

hulle sonder God klaarkom of slegs 'n geringe rol aan Hom toeken. Die neutralisering van God 

het geleidelik plaasgevind en is nooit voltooi nie. 
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Die filosofie wat in die vroee 17e eeu aan die Universiteite van Oxford en Cambridge aangebied 

is, maak hierdie benadering verstaanbaar: 

• die kurrikulum was op Aristoteles se werk gebaseer; 

• die studente is selde aangemoedig om 'n onafhanklike studie van die mens en die natuur 

te ondemeem; 

• die klem is op herinnering en getabuleerde skemas ge!e; 

• wiskunde is selde gebruik; 

• die natuurwetenskap is aan die streng vereistes van filosofiese kategoriee onderwerp; 

• alle wetenskaplike bevindinge is hierargies binne verskillende departemente 

gerangskik; 

• kennis oor die natuur is teen die agtergrond van die skepping gekategoriseer; 

• 'n veldtog is teen alle metafisiese begrippe gevoer. 

3.4.1 Francis Bacon (1561-1626) 

Bacon spreek horn nie direk teen die goddelike aspekte en hoe dit in die natuur manifesteer uit 

nie, maar wend 'n doelbewuste poging aan om die wese en doe! van die filosofie te verander. Sy 

strategie was hoofsaaklik daarop gemik om die tradisionele benaderings in die filosofie te 

ondermyn en te verander om sodoende maksimum reaksie met die minimum stryd te verkry. 

In sy verslag aan koning James I van Engeland oor hoe die onderwys en leervaardighede verbeter 

kan word, beveel Bacon aan dat die bestaande skeiding tussen die natuurwetenskappe, die 

filosofie en die teologie gehandhaaf moet word. Hy trek egter te velde teen daardie filosowe wat 

na sy mening te veel in die teologie belangstel en sodoende aan 'n onkontroleerbare sisteem 

geboorte gee wat in kettery eindig. Die enigste veilige weg is om tussen natuurlike en 

geopenbaarde waarhede te onderskei. Die filosofie moet die brug tussen . natuurlike en 

geopenbaarde waarhede wees (Blackburn 1996:34; Mautner 1997:59). 

Bacon beskou beide die filosofie en die teologie as 'n vervolmaking van die verstandelike, maar 

op verskillende vlakke, omdat die oorsprong en studieobjek van hierdie vakgebiede verskil. Hy 
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stel horn op grond hiervan ten doel om die ouer teologiese waarhede, waar hierdie onderskeid 

nie gegeld het nie, te bevraagteken. 

Aspekte soos die vraag na die soort, ontstaan en onsterflikheid van die siel word derhalwe totaal 

uit die filosofie geweer. Hy beskou die rasionele as besondere ingewinge wat direk van God kom 

en alle analise ontsnap. Terwyl dit waar is dat God se beeld in die mens teenwoordig is, word 

hierdie beeld deur die sonde verduister, daarom is die lig van die geloof nodig om God se 

teenwoordigheid weer helder te laat uitstaan en die mens as rasionele wese te kan ondersoek. 

Bacon onderskei vir hierdie doeleindes tussen twee vorme van kennis, naamlik die Bybel of 

woord van God en die natuur ofwerke van God (Collins 1960:92). Met hierdie gedagte verplaas 

hy alle probleme na die teologie, terwyl slegs die probleme van die materiele wtlreld vir die 

filosofie afgegrens word. Bacon het daarom tot die gevolgtrekking gekom dat die mens sy denke 

sonder uitsondering op die natuur moes konsentreer. 

Bacon sou egter nog verder gaan en probeer om enige moontlike samewerking tussen die 

filosofie en die teologie te ontmoedig. Hy het dit gedoen op grond daarvan dat hy geglo het dat 

die teologie 'n dee! van die filosofie behoort te wees en dat die onderskeiding tussen filosofie en 

teologie verwarrend is (Robertson 1905:93-94). Die metafisika is die vertakking van die filosofie 

wat die vinnigste uitbrei, maar kan self nie die ruimte skep dat alle fisiese denke getransendeer 

kan word nie. Daar is ook geen dee! van die metafisiese denke wat tot kennis van die volle nie

materiele werklikheid kan lei nie. Al wat volgens Bacon vir die metafisika oorbly, is die natuur. 

Die beste keuse is om die filosofie en die teologie te skei en om laasgenoemde aan die fisiese te 

onderwerp (Collins 1960:93), want sou dit gebeur, hied dit geen ware basis meer vir die 

bevraging van die transendentale nie. Slegs die Woord kan aan die mens die kennis hied wat orde 

in die skepping bring en horn aanmoedig om na perfeksie in die geheel te strewe (Robertson 

1905:829). 

Dit is belangrik om daarop te let dat indien daar in die filosofie slegs op die natuur/fisiese 

gekonsentreer mag word, dan word die metafisiese heeltemal buite rekening gelaat. Enigiets wat 

met openbaringskennis te make het, het hy gevolglik aan die fisiese onderwerp. Al wat 'n studie 

van die natuur kan aandui is dat God bestaan, wys en magtig is. Die filosofie word dus beperk 
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tot die bestaan, mag en wysheid van God. Bacon se die natuur vervul die mens met verwondering 

eerder as om die bestaan en mag van God te bevestig. God maak hierdie wonder van die natuur 

vir die mens toeganklik. Die beligting kan egter nie in die eerste plek vanaf die filosofie kom nie. 

Slegs God kan deur Sy woord openbaar en sekerheid verskaf. 

Bacon het volgehou dat sintuiglike waarneming God uitsluit eerder as manifesteer, want die 

denke bly op die materiele wereld gerig. Daar kon volgens horn geen filosofiese kennis van God 

wees nie, want die rede is nie daartoe in staat nie. Hy het ook nie aanvaar dat 

natuurwetenskaplike studies noodwendig tot atelsme lei nie. Die mens bestudeer die teologie om 

daardie waarhede aan die wereld bekend te stel. 

John Locke was vanaf sy eerste jare by die Universiteit van Oxford tot sy dood met die aard en 

kennis van God gemoeid. Sy betrokkenheid het diep morele wortels gehad, maar was sonder 

verwysing na 'n transendentale skepper onuitvoerbaar. 

3.4.2 John Locke (1632-1704) 

Locke was goed bekend met die werke van die Skolastici, Descartes, Plato en die naturalisme 

van Bacon. Sy teorie oor God het hy aan al hierdie bronne te danke gehad, want hy wou elk 

daarvan met behulp van sy empiriese metode evalueer en 'n sintese probeer bewerkstellig. Hy 

het tot die gevolgtrekking gekom dat God nie as 'n beginsel gebruik kan word wanneer daar 

afleidings gemaak word nie. Hy het ook geglo dat God demonstreerbaar is en 'n belangrike plek 

in die empiriese ondersoek na die mens en moraliteit inneem. 

Locke het nie van die rasionalisme en die skolastisisme van Oxford gehou nie. Hy het in die 

proses Descartes se gedagte dat kennis slegs denkbeelde of idees in die mens se verstand is, 

aanvaar. Die mens ken dinge slegs deur bemiddeling van hierdie idees. Locke het in teenstelling 

met die rasionalisme volgehou dat die sintuie 'n onontbeerlike bron van oorspronklike idees is. 

Afleidings wat vanaf empiriese bronne gemaak word, verskaf die enigste waarhede wat die mens 

in sy denkprosesse kan gebruik (Collins 1960:98). Die empiriese denker onderneem primere 

ondersoeke en verwag nie om 'n totale sisteem van deduktiewe waarhede te bereik nie (Aaron 
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& Gibb 1936:59-60, 84-89). In die Jig van hierdie doelstellings is daar geen rede waarom God 

aan die mens se denke en filosofiese sisteme rigting moet gee nie. Dit beteken egter nie dat God 

geen rol in die filosofie te speel het nie, maar dat God se aandeel in denkprosesse beperk is 

(Mautner 1997:318-322). 

Pogings om God te gebruik om 'n waarborg vir kennis te verkry was volgens Locke totaal 

onvrugbaar, want dit kan nie gedemonstreer word nie. Die betroubaarheid van kennis kan nie 

verseker word deur dit in relasie met God te bring nie, maar we! deur direkte analise van die 

kenprosesse. 'n Teologiese epistemologie is ook onvoldoende, want dit verskaf geen metode wat 

tot verdere kennis van die wereld kan hydra nie. Daarvoor is 'n direkte ondersoek nodig. Locke 

het ook die gedagte van die rasionaliste dat 'n deduktiewe demonstrasie moontlik is, ontken om 

'n skakel tussen die goddelike en die menslike te bewerkstellig. Hy beskuldig die rasionaliste in 

hierdie verband van determinisme en pantelsme. 

Die rasionaliste gebruik die gedagte dat God Homself (Sy wese) aan die mens openbaar om Sy 

bestaan te bewys. Locke het hierdie aanname skerp gekritiseer en verklaar dat 'n empiriese 

verduideliking van die oorsprong van alles moontlik is. Hierdie verduideliking geskied op 

eksperimentele gronde en is geen aangebore aangeleentheid nie (Blackburn 1996:320-321). Met 

laasgenoemde bewering het Locke die fokus vanaf die oneindige na die matematiese en 

kwantitatiewe verskuif. 

Locke het sintuiglike waarneming as belangrik beskou, daarom gebruik hy dit as sy vertrekpunt. 

Terselfdertyd het hy besef dat daar 'n tydlose skepper moet wees. Sy eie benadering het egter 

kennis tot 'n ideele, nie-eksistensiele orde beperk en die moontlikheid dat daar bokant die 

sintuiglike wereld uitgestyg kon word, met groot omsigtigheid behandel. 

Op soek na 'n bewys wat op ervaring berus, het Locke die telsme gekies en 'n denkweg uitgewerk 

wat dieselfde vlak van waarheid as 'n matematiese demonstrasie kon bereik. Materie kan nie met 

God vergelyk word nie. Die"bron" van die skepping moet daarom goddelik wees. 
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Locke het probeer verhoed dat sy demonstrasie van God tot 'n vloedgolf van rasionele deduksies 

aanleiding gee. Hy het geweier om menslike probleme deur middel van 'n aprioriese beroep op 

God op te los. Hy het geglo dat omdat God goddelike mag besit, hy vry van die wereldse 

struktuur staan en dat die mens nie aan God kan dikteer nie (Collins 1960:105). 

George Berkeley het sterk tussen die materiele en die geestelike (nie-materiele) onderskei. Hy 

het dan ook daarop geroem dat sy werk die wetenskap en die filosofie nader aan mekaar gebring 

het. 

3.4.3 George Berkeley (1685-1753) 

As student het Berkeley horn in die werke van Locke, Newton, Descartes en Malebranche 

verdiep. Hy was diep bekommerd oor die agteruitgang wat daar op sosiale en godsdienstige 

gebied aan die begin van die l 8de eeu waarneembaar was. In sy soeke na 'n religieuse oplossing 

vir die skeptisisme, rnaterialisme en atersme, het Berkeley daarop gewys dat een van die grootste 

oorsake vir die verwarring daarin gelee was dat daar nie fyn genoeg onderskei is nie (Mautner 

1997:66-67). Dit het horn ook gehinder dat die bekwame filosowe van die vorige eeu nie daarin 

kon slaag om die skeptisisme en die atersme te weer!e nie; trouens die skeptisisme en atersme 

het toegeneem. 

Die doe! van sy ondersoek was om die plek wat God in die denke inneem in heroorweging te 

neem en dan die pligte van die mens uit te spel. Die redes vir die oneffektiewe optrede van die 

terste en filosowe was volgens Berkeley daaraan te wyte dat hulle dieselfde werklikheid as die 

vyand aangespreek het. Hy het verder beweer dat daar eg menslike kwaliteite aan lewelose dinge 

toegeken word en dat dit dan materie genoem is (Blackburn 1996:42-43). 

Hy het gevolglik altematiewe oorweeg om hierdie argument te weerle (Collins 1960:109). Die 

eerste alternatiefwas om 'n ander definisie vir materie te formuleer. Daarin sou daar vir God, die 

mens en die natuur voorsiening gemaak word. Hierdie weg sou egter beteken dat hy die 

aannames van beide Descartes en Locke verwerp. Hiervoor was Berkeley nie te vinde nie. In 

plaas daarvan het hy probeer aandui dat die bestaande definisie van materie totaal verouderd was 
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en nie meer in die tydgewrig sin gemaak het nie. Op hierdie wyse was outentieke denke dus nie 

moontlik nie. 

Die mens ervaar sintuiglik. Daar was dus vir Berkeley geen sin in om 'n misterieuse werklikheid 

bo en behalwe die sintuiglike werklikheid te erken nie en indien daar geen sprake van misterie 

was nie, bestaan daar ook geen gronde vir die handhawing van skeptisisme nie. Hierdie redenasie 

noem Berkeley sy New Principle of existential meaning. Die doe! daarvan was om 'n eerste 

beginsel in 'n eksistensiele, nie in 'n rasionele rigting nie, te soek. Die New Principle onderskei 

twee wyses van bestaan, naamlik 'n bestaan wat op sintuiglike waarneming berus en 'n geestelike 

bestaan waar dit om die verstand gaan. 

Idees is onaktief en het geen substansie nie, daarom het dit slegs betekenis wanneer objekte 

waargeneem word. Die mens kan slegs deur middel van sy verstand waameem (Luce & Jessop 

1948-1957: I, 142; II, 106). Berkeleyhet daarom ook tussen die liggaam en die verstand van die 

mens onderskei. Die liggaam is verganklik of tydelik, maar die verstand kan vanwee sy 

onafhanklikheid van die liggaam, die liggaam oorleef. Dit wil voorkom asofBerkeley se New 

Principle die werklikheid heeltemal van God afgesny het, sodat van sy studente kon se dat hy 

God slegs as 'n toevoegsel of nagedagtenis aangewend het. 

Berkeley het altyd sy New Principle met die probleem van telsme verbind. Sy doe! was om die 

kennis van die sintuiglike wereld so te verwoord dat dit direk en noodwendig vir die bestaan van 

God voorsiening gemaak het. Hy het daarop gewys dat daar onoplosbare probleme in die analise 

van kennis kan ontstaan, indien God se bestaan ontken word. Die algemene gedagte was dat die 

sintuiglik waameembare wereld onaantasbaar is (Collins 1960: 110). Berkeley het geglo dat die 

enigste wyse om tussen die geestelike en die natuurlike beskouinge te onderskei op grond van 

die tipe waameming was, byvoorbeeld selfwaameming, wereldse waameming en geestelike 

waarneming. Die permanensie van dinge het daarin gele dat dit die goddelike verstand 

verteenwoordig het en nie enige materiele totaliteit veronderstel het nie. Die mate waarin die 

sintuiglike idees in God begrond is, bepaal die werklikheidstatus daarvan. 
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Kennis van die goddelike kan nie deur middel van wetenskaplike metodes verkry word nie. 

Berkeley het gese dit is juis die taak van sy New Principle om deur middel van die filosofie tot 

die werklike oorsake of eerste beginsels deur te dring. Hy wou enige panteYstiese verwarring 

voorkom. Die natuur is niks anders as die vrye wil van God nie (Grey 1954:28-44). God is nodig 

om die totaliteit van sintuiglik waameembare dinge te verseker. Natuurwette is vaste wee 

waardeur Hy idees aan die mens tuisbring. Berkeley beweer verder dat die natuurwette God se 

taal is waardeur Hy met die mens praat. Om egter te verhoed dat die denke te veel op natuurlike 

aspekte van die werklikheid gerig word en God uitgesluit word, is dit nodig dat wetenskap met 

religieuse aspekte geYntegreer word. Die menslike verstand moet in so 'n mate gevorm word dat 

dit op verskillende betekenisvlakke kan konsentreer en interpreteer. Berkeley glo dat hierdie 

benadering (multivalence) 'n vrugbare eenheid tussen wetenskaplike en filosofies-religieuse 

aspekte van die werklikheid kan verseker. Alie dinge in die natuur staan dan in die Jig van God 

se openbaringe, versekering, voorsienigheid, sorg, en kragtige werking. 

Berkeley het uiteindelik beweer dat sy werk die wetenskap en die filosofie nader aan mekaar 

gebring het en dat die weg oop was vir die filosofie en die teologie om een te word (Collins 

1960: 112). Hy het terselfdertyd daarop gewys dat dit onder meer die taak van die filosofie is om 

die essensiele te verwoord. Die New Principle kon ook nie daarin slaag om 'n grondslag vir die 

soeke na die sin van die mens se bestaan te le nie. Verder is die New Principle as 'n omvattende 

teorie beskou wat langs dialektiese weg die bestaan van God moes bevestig. Hierdie verhouding 

(tussen die New Principle en God) is egter nooit duidelik uiteengesit nie. 

David Hume het veral sy empiriese benadering toegepas en het baie skepties teenoor die idee dat 

daar 'n God bestaan, gestaan. 

3.4.4 David Hume (1711-1776) 

Hume het heftig teen die streng Calvinistiese atrnosfeer waarin hy groot geword het en die idee 

van die uitverkiesing gereageer. Hy het homselften doe! gestel om die morele en sosiale !ewe 

van religieuse beheer te bevry. In hierdie poging om die religie te isoleer het Hume met sy 

geskrifte nou by Cicero en Bayle se skeptisisme, asook by Bacon en Hobbes se naturalisme 
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aangesluit. Hy het met hierdie denkers saamgestem dat demonstratiewe kennis van God nie 

moontlik is nie. Hy het egter nie hul houding dat geloof in God geheel en al tot die bo-natuurlike 

beperk moet word, gedeel nie. Met betrekking tot laasgenoemde het Hume probeer om sy 

empiriese werkswyse so in te rig dat hy die minimum van die filosofie en die telsme gebruik 

gemaak het. Om 'n telstiese etiek tot stand te bring neem hy sy perspektief halfpad tussen die 

idees van Bacon, Locke en Berkeley (Mossner 1954:78-80). 

Hume het verder met die vraag geworstel of God die skepper van die aardse werklikheid is, want 

materie toon 'n natuurlike beweging van sy eie. Hy het 'n omvattende studie van Descartes en 

biskop Fenelon se werk ondemeem, maar kon steeds nie 'n antwoord op sy vraag vind nie. Hy 

het tot die gevolgtrekking gekom dat eksistensiele en kousale demonstrasies bevraagteken moes 

word (Selby-Bigge 1902: II, 19). Hume was slegs in die idee van oneindigheid gelnteresseerd 

vir sover dit oor wiskundige kontradiksies gegaan het. Voorspellings oor God was vir horn 

onmoontlik. 

Sy felste kritiek het hy teen die funksie wat aan God in rasionele sisteme toegeken word, 

Descartes se regverdiging van sensasie, Malebranche se gedagte van toevalligheid en Spinoza 

en Leibniz se opvattings oor kousale mag gerig (Collins 1960: 115). Hume het terselfdertyd besef 

dat die mens nie sy wil op die werklikheid mag afdwing nie. Hy het horn ten doe! gestel om die 

grens tussen die rasionele en die empiriese te bepaal. Hy het geglo dat alle denke oor God 

eksistensieel geregverdig moet word. Om sinvol te wees sou dit beteken dat alle denke oor God 

met sintuiglike ervaring moes begin. Hier is dus van 'n hermeneutiese sirkel sprake. 

Hume was op soek na die funksie wat God binne die rasionalisme kon vervul. Die mens het geen 

idee hoe die goddelike mag te werk gaan nie. Die verhouding tussen die werklikheid en die 

goddelike het mank gegaan aan eksistensiele betekenis. God was buite bereik van die mens 

geplaas. Deur hierdie verklarings van Hume het hy die rasionaliste gekritiseer en loop sy pad en 

die van sy mede-empiriste, veral Locke en Berkeley uiteen (Selby-Bigge 1902:25-106; Hurlbutt 

1956:488-497). 

In sy kritiek op die funksionele religie van die rasionaliste het Hume op die volgende gewys: 
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• dat die uitsluitlik abstrakte en essensialistiese denkwyse van die rasionaliste duidelik 

kan wees, maar tog geen eksistensiele betekenis kan he nie; 

• dat demonstratiewe kennis van God nie moontlik is nie; 

• dat die latente agnostisisme van die empiriese metode blootgele moet word. 

Hume het op die belangrikheid van eksistensiele beslissings en sintuiglike ervaring gewys en 

demonstratiewe kennis tot die abstrakte vlak van die wiskunde beperk. 

Die mens se emosies en wil om dinge te doen help horn om aan God te glo, al kan dit uit 

filosofiese analises afgelei word dat die mens nie in staat is om God volkome te ken nie. Geloof 

in God is subjektief eerder as verantwoordbaar vanuit die kosmiese orde en die verstand. Hume 

het die psigologiese krag van geloof aanvaar en het probeer om die filosofie tot hierdie enkele 

gedagte te beperk (Smith 1941:214-228). Die kwaad wat in die wereld waarneembaar is, het hy 

aan sekularisme toegeskryf. As gevolg daarvan het die geloof verswak en word daar nie vir die 

geregtigheid, liefde en genade van God voorsiening gemaak nie. Die mens kan as gevolg van die 

verwydering tussen God en die mens nie by die verborge waarhede uitkom nie. 

Hume wou die te!sme totaal van die daaglikse !ewe skei. Geloof in God kan alleenlik deur 

besinning moontlik word (Collins 1960:121; Smith 1947:227). Om God te aanbid is om horn te 

ken, daarom is besinning die wese van aanbidding. In teenstelling hiermee hang die popu!ere 

benadering met vrees en selfbelang saam. Dit is dan ook die rede waarom Hume probeer het om 

die idees van die empiriste oor geloof en God af te skaal. Moraliteit moes volkome van religieuse 

invloed bevry word. Hume kan as die pionier van 'n volkome nie-religieuse of sekulere moraliteit 

beskou word (Klibansky & Mossner 1954:13). 

Die Verligting was soos die Renaissance 'n epog waarin daar skerp verskille, verdeeldheid en 

selfs konflik tussen die leidende denkers voorgekom het. Die Christelike kerk het sterk onder 

skoot gekom. 

3.5 DIE VERLIGTING. 'N TYDPERK VAN KONFLIK OOR GOD 

Voltaire die tels en Holbach die aters het voluit van die fisika en die biologie gebruik gemaak om 
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hul gedagtes oor die bestaan van God te fonnuleer. Omdat hulle vanuit verskillende perspektiewe 

gewerk het, het hul benaderings drasties verskil. Voltaire aanvaar dat die natuur alleen geken kan 

word wanneer die lig van God daarop val, terwyl Holbach en Diderot die bestaan van God ten 

alle koste wil ontken, want dan sou "vooruitgang op die gebied van die wetenskap" volgens hulle 

moontlik wees. Rousseau het weer die materialistiese naturalisme gekritiseer, omdat dit ontken 

dat God bestaan of dat enige morele ordening van Hom afhanklik is. Rousseau slayf dan ook die 

atei:sme daaraan toe dat die gevoel en morele wil van die mens van sy denke geskei is. 

3.5.1 Pierre Bayle (1647-1706) 

Bayle kan as 'n oorgangsfiguur beskou word. Enersyds het hy horn by die l 7de eeuse dialoog 

tussen die skeptisisme en Descartes geskaar en andersyds het hy die tydperk van Verligting 

ingelei. Verder het hy die fondament vir die kritiese benadering van die heilsgeskiedenis, 

kerklike gesag en die religieuse sanksionering van moraliteit ge!e. Dit alles het Bayle binne die 

konteks van die fidelsme gedoen. 

Om die verskille tussen die protestantisme as geloof en die protestantisme as rasionele sisteem 

tot die uiterste te dryf, het Bayle die skeptisisme gebruik. Die eerste stap was om Leibniz se 

rasionalisme en die protestantisme wat in Duitsland en Nederland aan die orde was, teen te staan. 

Bayle het van die Calvinistiese standpunt uitgegaan dat die geloof outonoom is en dat dit nie op 

'n vroeere ( filosofiese) basis berus nie. Die geloof is geen filosofiese sisteem nie en pro beer 

homself ook nie rasioneel verdedig nie. Bayle het gevolglik begin om, op grond van die 

afwesigheid van eksistensiele waarhede wat demonstreerbaar is, die filosofie stelselmatig uit te 

skakel. Om te "glo" en te "weet" was vir Bayle twee onafhanklike, selfs onversoenbare 

handelinge, daarom moes religieuse uitsprake altyd baie krities beskou word (Blackburn 

1996:37-38). Terselfdertyd moes die gelowige besef dat wanneer dit oor die goddelike gaan, daar 

geen finale antwoorde gegee kan word nie. Metafisiese denke open moontlikhede en lei nie tot 

sisteme van demonstreerbare waarhede nie (Collins 1960: 128). 

Die oplossing het vir Bayle daarin ge!e dat of die hele teorie van eksistensiele demonstrasie 

hersien word, of God by hierdie teorie ingesluit word. Hy het egter besluit om tei:stiese aannames 
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van die hand te wys en 'n moraliteit te bevorder wat onafhanklik van goddelike openbaring staan 

(Bayle 1952). Daardeur het hy die weg vir Diderot, Hume en Kant om die moraliteit van alle 

besinning los te maak, voorberei (Mautner 1997:63). 

Alhoewel Bayle God as die skepper aanvaar, het hy nie enige morele oortuiginge daaraan 

gekoppel nie. Sy bydrae tot die 18de eeuse twisgesprek oor God draai om drie punte: 

• Geloofkan en mag nie rasioneel verdedig word nie. 

• Die bestaan, wese en voorsienigheid van God kan me langs metafisiese weg 

gedemonstreer word nie. 

• Moraliteit groei vanuit die praktyk en het nie die godsdiens nodig nie. 

Christiaan Wolff sou die teologie aan die wetenskap onderwerp. Hy was vir 'n Jang tydperk die 

leier van die Verligting in Duitsland. 

3.5.2 Christiaan Wolff(1679-1754) 

Wolff se teologie moet binne die konteks van 'n bepaalde filosofiese benadering beskou word. 

In sy beskouing oor die werklikheid vervnl moontlikhede en essensies 'n belangrike rol, maar 

neem bestaan ( eksistensie) 'n ondergeskikte plek in. Sy filosofie is egter nie sonder eksistensiele 

ofbestaanselemente nie, maar hierdie elemente word slegs aanvaar vir sover <lit met die essensies 

korreleer. Die rede waarom Wolff hierdie standpunt ingeneem het, kan gedeeltelik na sy 

ingewikkelde intellektuele erfenis teruggevoer word. Hy was goed bekend met die kritiese werk 

van die skeptici en die empirici, asook met die rasionalisme. Die argumente van die skeptici het 

horn tot die gevolgtrekking laat kom dat <lit onmoontlik is om die kennis van die bonatuurlike 

wereld te demonstreer en <lat <lit 'n waagstuk is om sy filosofie op die materiele werklikheid te 

baseer, daarom kan sy definisies as opsetlik neutraal beskou word. Die Britse wetenskaplikes en 

filosowe het horn daarvan oortuig dat <lit gevaarlik is om die eksistensiele aspekte van die 

werklikheid te vermy. As 'n kompromie propageer Wolff die vereniging van die historiese, die 

filosofiese en die matematiese. 
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Wolff het die historiese as die grondslag vir alle filosofiese arbeid en as gids vir alle denke 

beskou. Filosofiese waarheid kon nie met behulp van eksperimente bepaal word nie. Dit is primer 

'n studie van inteme wesenlikhede en eksteme redes of oorsake. Die eksistensie van die mens kan 

eers werklik vanuit die essensiestruktuur bestudeer word. Wolff het sy filosofie dus op 'n 

eksistensiele basis, waar ervaring 'n belangrike rol speel gebou. 

Die essensies van die werklikheid is volgens Wolff onherroeplik in die goddelike gegrond en 

geniet kwasi-onafhanklikheid. Die besinnende denke verskaf essensiele verbande, maar kan nie 

deduktiewe kennis voortbring nie. Die ontologie is die wetenskap van essensies en is tot die 

bestaansmoontlikhede of essensiele samestelling van die werklikheid beperk. Verder het hy die 

ontologie beskryf as 'n sfeer waar streng matematiese sekerheid bereik kan word. Om die 

beginsels van bogenoemde bestaansmoontlikhede te bepaal, benodig Wolff drie spesiale 

afdelings, naamlik: 

• Die kosmologie sodat die redes vir die bestaansmoontlikhede bestudeer kan word. 

• Die psigologie wat die verstandelike handeling bestudeer. 

• Die filosofie wat God as die grond van die bestaansmoontlikhede bestudeer (Collins 

1960:135). 

Wolffhet die orde van die metafisiese wetenskappe versteur deur te beweer dat die filosofiese 

kennis van bestaande objekte slegs vanaf die primere oorsaak verkry kan word. Dit wil voorkom 

asof hy tussen empiriese en filosofiese kennis vasgevang was. Slegs nadat die aktualiteit van 

kennis langs filosofiese weg bepaal is, kan die metafisiese kennis van dinge bekom word. Wolff 

het besondere belang by die vraag na die bestaan van God binne die raamwerk van die nie

eksistensiele gehad. Hy het daarop aangedring dat enige teleologiese interpretasie van die nie

eksistensiele eers na 'n filosofiese ondersoek moet volg en dat dit nie as 'n bewys vir God se 

bestaan mag dien nie (Gilson 1949:113-119). In die laaste instansie gaan dit oor die 

noodsaaklikheid van dinge. Die noodsaaklikheid van dinge sou dan bepaal of dit tot die 

goddelike behoort. 

Die beginsel van onathanklikheid vorm die kem van Wolff se aposterioriese benadering. Hy 
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waarsku dat die ware bestaan nie op algemene moontlikhede of essensies mag berus nie. Die 

eksistensiele moet van die noodsaaklike, die goddelike afgelei word. Die sigbare wereld en die 

menslike siel kan nie op onafhanklikbeid aanspraak maak nie. Die sigbare wereld is tydelik, 

omdat dit uit baie elemente saamgestel is, wat nie die enigste moontlike kombinasies van 

elemente verteenwoordig nie. Die siel is tydelik weens sy korrelasie met 'n besondere wereld. 

Slegs God is onafhanklik en tydloos/ewig en kan daar moontlik van tydlose essensies gepraat 

word (Mautner 1997:604). Wolffhet geglo dat die werklikheid op hierdie tydlose essensies moet 

berus, anders is dit skyn. Daar moet dus na die mees perfekte kombinasie van essensies gestrewe 

word (Collins 1960:140). 

Wolffhet horn voorts daarvoor beywer om 'n omvattende teorie oor die goddelike te formuleer. 

Die doe! hiermee was om die eksistensiele aspekte van die kosmologie, die psigologie en die 

praktiese wetenskappe aan te vu!. Hy het beweer dat God nie die erkenning in die filosofie kry 

wat Hom toekom nie (Blackburn 1996:402), daarom is daar nie na die opperste rede agter streng 

wetenskaplike metodes gevra nie. God wil en weet die beste vir die mens. 

'n Geleidelike oorgang vanaf die matematies-deduktiewe benadering wat hoofsaaklik op die 

denke berus na 'n empiriese benadering wat op die fisiese en biologiese wetenskappe berus, kan 

by Voltaire waargeneem word. 

3.5.3 Voltaire (1694-1778) 

Die oorgang vanafrasionalisme na 'n empiriese benadering bet 'n belangrike effek op die kennis 

van die mens oor goddelike aangeleenthede gebad. So was Voltaire nie tevrede met pogings om 

die kenmerke en wese van God met bebulp van denke te demonstreer nie. Sy eie pogings om 

bieroor te spekuleer was maar baie onseker (Collins 1960:144). 

Drie belangrike aspekte bemoeilik 'n begrip van Voltaire se leerstellinge. In die eerste plek bet 

sy idees oor die wese en optrede van God voortdurend verander, soda! dit feitlik onmoontlik was 

om te veralgemeen. Alboewel by sy !ewe lank met die Godsbegrip geworstel bet, kom by nie 

sover om dit duidelik en sistematies te formuleer nie. In die tweede plek bet sy negatiewe 
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houding teenoor openbaringskennis amper op 'n regstreekse ontkenning van die bestaan van God 

en Sy bemoeienis met die wereld neergekom. 

Ander filosowe het baie skepties teenoor die opvattings van Voltaire gestaan. Saam met 

Rousseau probeer hy 'n middeweg tussen telsme en atelsme volg. In die proses staan hy openlik 

vyandig teenoor goddelike openbaringe, sowel as teenoor enige reduksie van sy leerstellinge tot 

atelstiese naturalisme. In die derde plek oefen hy sterk kritiek uit teen die metafisika wat op 

rasionalisme gebaseer is en skaar hy horn by die Britse empiriste en delste (veral Locke en 

Newton) met die hoop dat daar nuwe !ewe in die filosofie sal kom (Mautner 1997:594. 

Voltaire se benadering was om aprioriese denke so ver moontlik te vermy en daarmee saam die 

invloed van telsme tot 'n minimum te beperk. Met die oog op laasgenoemde het hy daardie 

altematiewe wat Bayle en Newton nie ontwikkel het nie begin verken en begewe hy horn in 'n 

metafisika wat diep in die empirisme gewortel is. Hy het verder 'n tweeledige taak vir hierdie 

filosofiese benadering ten doe! gestel, naamlik: 

• om die mees algemene meganiese wette ofwiskundige korrelasies van verskynsels te 

bevestig en 

• om die bestaan van nie-meganiese eerste oorsake van al die magte in die werklikheid 

te bepaal (Collins 1960: 145). Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat die werklikheid 

en orde wat daar heers, 'n skepping van God is (Torrey 1930; Blackbum 1996:395-396. 

Voltaire het skerp tussen die bestaan van God en die vraag na Sy wese en aktiwiteite probeer 

onderskei. Hy het gepoog om enige onsekerheid oor laasgenoemde te verhoed. Elke 

wesensverskynsel of aktiwiteit moet afsonderlik behandel word, sodat eie bewyse vir elk 

aangevoer kan word. Hierdie gedagte het hy ook in sy kritiek teen die materialiste en 

ensiklopediste gebruik. 
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Volgens Voltaire is kennis van God op vermoedens gebaseer en dit maak hierdie kennis vir die 

benadering van materialiste kwesbaar. Hy het hieroor 'n agnostiese houding ingeneem deur te se 

dat die mens nie die wese van God kan ken nie en daarom net die sigbare en tasbare in 

aanmerking neem wanneer dit oor kennis van God gaan. God was altyd vir Voltaire 'n goddelike 

wese, maar hy het die transendentale karakter van God gedegradeer deur te deterministies op te 

tree (Collins 1960:148). Voltaire se denke was op die biologiese en meganiese wetenskappe en 

op waarnerning gebaseer. Die inligting is nie aan metafisiese analise onderwerp nie. 

Voltaire het geen metafisiese oplossing vir die dispuut oor die wese van God aangebied nie, maar 

het besluit dat God op dieselfde wyse as die mens ingeperk en begrens word. Die onbeslistheid 

van sy filosofie (wat op Newton se meganika gebaseer was), het horn laat besluit om op die 

morele behoeftes van die mens te konsentreer. Om hierdie doelwit te bereik het hy sy 

wetenskaplike telsme met praktiese oorwegings aangevul (Torrey 1931 :91 ). 

In teenstelling met daardie deYste wat God as 'n verwyderde eerste oorsaak beskou en wat aan die 

mens geen morele wette voorskryf nie, het Voltaire homself as 'n tels beskou wat ten volle 

daarvan oortuig is dat daar 'n opperwese bestaan (Benda & Naves 1954:399). Hy was egter teen 

enige sistematiese, metafisiese studie van die goddelike wese gekant. Hierdie opvatting het op 

sy deYstiese verwerping van enige openbaringskennis wat nie vanuit die wereld, die natuur, 

bewys kon word nie, berus. Die enigste waarheid aangaande God is dit wat deur die meganiese 

en biologiese wetenskappe voortgebring word. Die morele kode is dit wat aan alle mense eie is. 

Die werk van Voltaire is 'n sprekende voorbeeld van die verarmende effek wat 'n nie-metafisiese 

benadering, gepaard met 'n vyandige houding teenoor goddelike openbaring, op die filosofie kan 

he. 

Holbach, net soos Voltaire, beskou die natuurwetenskappe as die bepalende faktor in die mens 

se verhouding tot God en kom tot die gevolgtrekking dat die mens God nie nodig het nie. 
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3.5.4 Baron Paul Henri Thiry d' Holbach (1723-1789) 

Holbach het homself die persoonlike vyand van God genoem. David Hume (1711-1776) het by 

geleentheid gese dat die dogmatiese gehalte van Holbach se atelsme horn dronk slaan (Collins 

1960:151). Holbach was baie ywerig om 'n goed gedefinieerde ateYsme op die wetenskaplike 

navorsing van sy tyd te baseer. Hy het nie net die nuwe ontwikkelinge op die gebied van die 

meganika en die biologie as 'n aanduiding beskou dat die rasionalistiese begrip van God se 

nuttigheid uitgedien is nie, maar ook dat die nuwe ontwikkeling alle bewyse van God se bestaan 

uitsluit (Mautner 1997:253). 

In sy kritiek teen Descartes het Holbach daarop gewys dat die mens nie met kennis van God 

gebore word nie. Dit wat as universeel geldig beskou word, is volgens horn verraad teen die 

natuurwette. Afleidings wat op grond van die mens se idees van God gemaak word, is 

verregaande. Die mens as materiele wese kan nie werklik 'n idee van 'n goddelike nie-materiele 

wese vorm nie. Holbach se bewerings het daarop berus dat die intellektuele mag van die mens, 

volgens horn, 'n gekompliseerde vorm van sintniglike persepsie is wat op materie gebaseer is. 

Hy het ook die sirkeldenke van Malebranche wat die kennis van die materiele wereld van die 

geloof in God se Woord afhanklik maak en dan God se bestaan vanuit die materiele wereld 

bewys, sterk gekritiseer (Collins 1960: 152). Sy kritiek teen Newton en Clarke was veral daarteen 

gerig dat hulle in plaas van die fisika die teologie as uitgangspunt gebruik (Holbach 1835: II, 

227). Holbach het gese dat alle dinge voldoende deur die kragte van die materie verantwoord kan 

word, sonder dat daar enigsins na God verwys hoefte word (Blackburn 1996:177). 

Holbach was daarvan oortuig dat alles wat Clark en antler oor God gese het subjektief gekleur 

en in die konteks van hul eie begrip van materie en die natuur beskou moes word. Daarvolgens 

is die natuur 'n selfvoorsienende geheel, waarbo daar niks anders kan bestaan nie. Die waarheid 

is die totaliteit van materie en beweging. Enigiets geestelik en transendent word dus uitgeskakel. 

Op grond van al hierdie gedagtes besluit Holbach dat beweging sy ontstaan in materie het. 

Materie is dan 'n enorme goddelike laboratorium wat selfvoorsienend is. Die orde in die natuur 

word deur die noodsaaklikheid van dinge bepaal. In hierdie materialistiese beskouing van 

Holbach is daar geen skepper-God nodig nie. 
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Ten einde sy atelstiese naturalisme verder te bevestig het Holbach horn tot die biologiese 

navorsing van John Needham en die chemiese teoriee van G.E. Stahl gewend. Hierin het Holbach 

die "bewyse" wat hy vir die inherente kragte van die natuur gesoek het, gevind. Inherente kragte 

stel die natuur in staat om spontaan eie patrone te monster. Hy het die mens se verstandelike 

vermoe as 'n modus van die materiele proses beskou. Die natuur self dink nie, maar organiseer 

die materie en maak dit sodoende sintuiglik toeganklik. 

Die mens se idees berus volgens Holbach op sintuiglike waameming, gevolglik is dit nie vir horn 

moontlik om te transendeer nie (Collins 1960:153). Dit het 'n dubbele uitwerking wat atelsme 

in die hand werk. Die mens kan nie werklik die goddelike deur middel van sy idees begryp nie, 

maar kan slegs verheerlikte eienskappe verpersoonlik. Aan die ander kant kan die bonatuurlike 

nie kennis van homself aan die mens deur middel van die sintuie oordra nie. Holbach het sy 

teorie op atelstiese materialisme gebaseer, vandaar die sirkelbeweging wat waameembaar is. Sy 

volgende stap was om telstiese opvattings op grond van hierdie teorie te probeer weerle. 

Daar is 'n mate van dubbelsinnigheid in Holbach se argurnente waameembaar. Enersyds kan daar 

tot die gevolgtrekking gekom word dat God nie bestaan nie. Andersyds dat God en die mens nie 

in staat is om metmekaar te kommunikeer nie (Wickwar 1935:62-91; Topazio 1956:117-132). 

Diderot sou met die atelstiese naturalisme volhard en God heeltemal uit die wetenskaplike 

navorsing probeer wegdink. 

3.5.5 Denis Diderot (1713-1784) 

Diderot se teoriee was in alle opsigte meer kompleks as die van Holbach. In sy Philosophical 

Thoughts (1746) het hy die delsme vanuit biologiese perspektief en nie vanuit opvattinge met 

betrekking tot kosmiese meganismes nie bespreek. "Suiwer" en toegepaste wetenskaplike kennis 

is as standaard aanvaar. Indien die denke oor God aan hierdie kriterium gemeet word, dan 

vertoon dit steriel, want geen denke oor God kan met die oog op 'n toename in wetenskaplike 

kennis en kontrole vanuit die natuur voortvloei nie. 



130 

Die funksionele God van Descartes het vir Diderot 'n struikelblok op die weg van wetenskaplike 

vooruitgang geword. Diderot het geglo dat God nie in wetenskaplike navorsing in berekening 

gebring moet word nie, want dan kon die outonornie van die wetenskap en sy metodologie 

bevestig word (Collins 1960: 154). Hy was veral daaroor bekommerd dat daar geen toename in 

wetenskaplike kennis ofkontrole van die natuur waarneembaar is nie. 

Diderot het geglo die natuur is selfonderhoudend, maar kritiseer die gebrek aan vooruitgang op 

die gebied van wetenskaplike kennis en die kontrole van natuurprosesse. Sy biologiese 

vooroordeel het horn aangespoor om beide die wetenskaplike gronde vir empiriese denke oor 

God te ontken en enige goddelike konnotasie aan die natuur te heg. Diderot was beindruk met 

Holbach se idee dat die selfonderhoudende natuur op romantiese wyse beskryf moet word. Hy 

het gevolglik sy atelsme en kosmiese spekulasie in die vorm van 'n droom of dialoog geklee. Wat 

die morele orde betref, het hy ook met Holbach saamgestem dat menslike optrede deur motiewe 

van plesier en pyn bepaal word. Die dinamiese deterrninisme van die natuur word in estetiese en 

morele impulse uitgedruk, sodat die hulp van God in die religie nie benodig sou word nie. Dit 

wou hy doen met die oog op sosiale harmonie en die ontginning van natuurlike hulpbronne. 

Diderot was egter nie baie ingenome met Holbach se atelstiese naturalisme as 'n allesomvattende 

verduideliking van die werklikheid nie (Mautner 1997: 142). 

Diderot het Holbach se posisie geanaliseer omdat hy nie voluit met die atelsme kon saamleef nie. 

Hy het beswaar gemaak teen Holbach se aanspraak dat hy absolute sekerheid op die gebied van 

die metafisika en die moraliteit kan bereik. Hy wys daarop dat Holbach onbetroubare 

wetenskaplike voorbeelde gebruik. Selfverkeer hy in konflik soda! hy uitroep: 

"I am maddened at being entangled in a devilish philosophy that my mind 

can't help approving and my heart refuting" (Blackburn 1996:105). 

Rousseau sou horn ten doe! stel om die bespreking rondom God en die mens te laat weg beweeg 

van die "verligte" denke, want hierdie denke het die mens van sy gevoelens, gewete en wil 

gelsoleer. Sodanige denkwyse is nie geskik vir die bestudering van God en die mens nie. 



131 

3.5.6 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) 

Rousseau word op grond van sommige van sy geskrifte as individualisties, onsistematies en 

onbestendig beskou. Sy kritiek op die morele omstandighede van sy tyd, het egter 'n kragtige 

invloed op beide die sosiale orde en die ensiklopediste uitgeoefen. Hy het enersyds onderskei 

tussen 'n korrupte gemeenskap wat 'n skynlewe voer en die abstrakte denke belnvloed en 

andersyds die natuurlike mens wat sy hart volg wanneer daar oor probleme nagedink word. 

Rousseau het geglo dat die mens natuurlik en aan die hand van morele waardes moet optree. Hy 

het egter daarop gewys dat daar 'n behoefte aan norme bestaan waaraan die filosofie en die 

gemeenskap gemeet kan word. Hierdie norme sou daartoe lei dat faktore soos vryheid, die 

gewete, die gevoel en denke beklemtoon word. Met hierdie pogings van horn om die natuurlike 

beeld van die mens te beklemtoon, het Rousseau met die idees van Voltaire en die ensiklopediste 

( veral Diderot en Holbach) gebreek. 

Vraagstukke rondom die Godsidee word sterk na vore gebring, wanneer Rousseau se beskouinge 

bespreek word. In 'n brief aan Voltaire het Rousseau bevestig dat die kritiek op sy werk horn nie 

sou laat twyfel aan die onsterflikheid van die siel en die voorsienigheid nie (Blackburn 1996:333-

334). Rousseau het met Malebranche en Voltaire saamgestem dat God die wereld regeer en dat 

dit ondenkbaar is dat Hy die wette sal aanpas en toegewings sal maak om die mens te pas. Die 

mens kan egter weet dat God regverdig is. 

Die gebondenheid aan die ewige/die oneindigheid is 'n geloofsdaad (Mautner 1997:490-492). 

Rousseau het geglo dat die denke van die verligting die mens se intellektuele vermoens van sy 

gevoelens isoleer. S6 'n isolasie is we! aanvaarbaar wanneer materiele objekte bestudeer word, 

maar totaal onaanvaarbaar wanneer dit oor God en die mens gaan (Collins 1960:157). Die mens 

kan nie tot verantwoordelike teologiese besluite kom sonder dat dit binne die konteks van sy 

gevoelens en gewete oorweeg is nie. 

Rousseau het geglo dat wanneer dit om die bestaan en wese van God gaan, die denke deur die 

hart gelei word. Hy het sy geloof op natuurlike krag gegrond en nie op bo-natuurlike deug nie. 
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Sy geloof is dus nie in stryd met die denke nie, maar verskaf die nodige sekerheid sodat die 

menslike bestaan in ooreenstemming met religieuse gevoelens en morele behoeftes ingerig kan 

word. Hy het in sy roman Emile oor opvoedingsbeginsels standpunt ingeneem en gehoop dat sy 

lesers daarop sou reageer en die beginsels aan die werklikheid sou toets (Wright 1929:113-164; 

Green 1955:242-259). Emile was ook daarop gemik om rigting aan denke oor God te gee. 

Rousseau het dan ook gese dat die mens sy verstand in sy soeke na verantwoordelikheid en na 

God moet gebruik. Die jong Emile word in Rousseau se roman eers op 'n laat stadium aan kennis 

oor God en godsdiens onderwerp. Hierdeur wou Rousseau aandui dat die mens se denke stadiger 

as sy gevoelens, verbeelding en voorstellingsvermoens ontwikkel. Word die kind te vroeg aan 

godsdiens onderwerp, bestaan die gevaar dat hy godsdiens bloot as 'n verhaal sal aanvaar. Later 

in sy !ewe wanneer, hy in staat is om daaroor te besin, kan die bewyse van God se bestaan aan 

horn voorgehou word. Dit moet egter altyd in ooreenstemming met persoonlike belangstelling 

gedoen word. 

Wanneer dit oor begeleiding gaan, gebruik Rousseau die priester van Savoy ('n man van 

integriteit) as voorbeeld in sy geskrifte. Rousseau probeer nie om atelsme teen te werk of om 

voorstellings te gebruik nie, maar grond sy aanbevelings op eie ondervinding. Die luisteraar word 

gedwing om self op hierdie aanbevelings te antwoord. Hy laat ook nie die invloed van die 

landskap en die verbeelding agterwee nie. Die kind word op praktiese wyse geleer om te 

vergelyk, te beoordeel en wilskrag uit te oefen. Eers wanneer hy geleer het om te dink en te 

verstaan kom die werklike betekenis en sin van sy bestaan na vore en besef hy dat die materiele 

wereld van "iets" verhewe en bonatuurlik afhanklik is (Blackburn 1996:333). 

God verskaf die onwegredeneerbare sanksie- en suiweringsbeginsel vir al die mens se 

bedrywighede. Diepe besinning oor moraliteit en orde moet teen die agtergrond van God se liefde 

vir die mens geskied. Ten spyte van die bittere kritiek teen die sosiale orde van sy tyd, het 

Rousseau die magte van die natuur as voldoende basis vir 'n volmaakte morele, religieuse en 

politieke !ewe beskou. 

Die werk van die hooffigure in die filosofie verenig in Kant se werk en vertak weer van horn af 

uit. Hy staan dus as oorgangsfiguur sentraal in die geskiedenis van die filosofie. 
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3.6 IMMANUEL KANT (1724-1804) 

Kant se leerstellinge oor God kan alleenlik teen die voorafgaande bespreking en beskouinge na 

waarde geskat en verstaan word. Dit is ook waar dat sy leerstellinge in vele opsigte die vrugbare 

teelaarde vir latere ontwikkelinge op die terrein van werklikheidsbeelde en openbaringskennis 

ingehou het. 

Sy opleiding onder invloed van die Pietisme en sy geesdriftige bestudering van Rousseau het 

horn daarvan oortuig dat daar 'n behoefte aan die goddelike en God in die etiek bestaan. V anuit 

sy studie van onder andere Wolff en Leibniz, leer hy die sistematiese benadering wat die 

rasionaliste in hul soeke na God gebruik het, ken. Hy was ook goed bekend met die werke van 

die Britse empiriste wat horn laat besluit het om 'n kritiese ondersoek na die grense van die 

menslike kennis, die geldigheid van die metafisika en die aanvaarbaarheid van die filosofiese 

leerstellinge oor God, te ondemeem. 

Alhoewel Kant, as filosoofvan die Verligting, bereid was om na alle belangrike beskouinge oor 

die rol van God in die filosofie te luister, laat hy horn nie op sleeptou neem nie. Hy het geglo dat 

die mens self moet waag en dink, daarom poog hy om al hierdie standpunte vanuit sy eie 

kennisteorie te verifieer. Die filosofie van sy tyd was in 'n krisis gedompel weens die verbintenis 

wat dit tradisioneel met die Christelike godsdiens gehad het. In hierdie Jig moes Kant die twis 

wat vanaf die Renaissance aan die orde was oor die wyse waarop die mens met vrae oor God 

geworstel het probeer oplos (England 1929). 

Gedurende die tydperk 1755-1770 (bekend as die vroee periode) het hy aan Hume erken dat daar 

by horn nog geen streng demonstrasie van God se bestaan was nie. Hume, in besonder, het horn 

laat besluit om 'n deurtastende ondersoek na die wese en grense van die kennis in sy Critique of 

Pure Reason (1781) te ondemeem (vgl. Smith 1933). Hierin het hy 'n kennisteorie voorgestel 

wat die metafisiese weergawe van die rasionaliste uitgeskakel het en wat terselfdertyd enige 

poging om die bestaan van God metafisies te demonstreer diskwalifiseer. Kant was versigtig om 

'n plek vir die sistematiese gebruik van kennis oor God in die spekulatiewe filosofie te soek. In 

sy Critique of Practical Reason (1788) het hy die behoefte aan 'n rasionele geloof in God 
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ondersoek (Mautner 1997:290-291). Sy doe! was onder andere om die etiese aspekte van die 

geloof in God teen die uitsprake van die naturalisme te verdedig en terselfdertyd enige teologiese 

ordening van die mens se gedrag te voorkom. 

Hy het probeer om hierdie dubbele doe! te bereik deur enersyds God as 'n vooronderstelling van 

die etiese te erken en andersyds om te verhoed dat God enige normatiewe invloed op die morele 

optrede het. Hierdie sintese van Kant kan morele funksionalisme genoem word. Dit bevat die 

volgende uitsprake: 

• dat God geen sistematiese doe! in spekulatiewe filosofie vervul nie; 

• dat die kennis van God we! 'n funksie in die filosofie vervul, maar dan slegs met 

betrekking tot die ordening van die denke; 

• dat die morele aspekte van God se bestaan moontlikhede vir die menslike bestaan 

inhou. 

Later in sy !ewe het Kant dit nodig gevind om sy morele funksionalisme te hersien. Morele 

behoeftes en praktiese geloof in God het nie meer 'n moontlikheid vir 'n spekulatiewe ontginning 

van God gelaat nie. Kant se intellektnele ervaring lei 'n nuwe era in die geskiedenis van die 

Westerse teoriee oor God in. 

'n Bestudering van die vroee ontwikkeling van Kant se denke is onafwendbaar indien sy latere 

posisie ten opsigte van God verstaan wil word. Sy vroee geskrifte het daartoe bygedra dat talle 

van sy beskouinge oor God permanente status begin aanneem bet nog lank voordat hy sy 

probleem oor kennis en ondervinding kon formuleer. Hierdie probleem wat hy moes oplos, het 

ten nouste met die vraag saamgehang of God se bestaan kenbaar is en in watter mate die filosofie 

die teorie oor God mag gebruik om 'n sisteem van natuurlike waarhede op te bou. In The Only 

Possible Basis of Proof (Collins 1960:164) het Kant 'n klassifikasie van al die wee wat 

beskikbaar was om die bestaan van God te demonstreer gemaak en dit tot een ware weg 

gereduseer (Kant 1902-1942). Kant het gaandeweg 'n meer kritiese houding teenoor die 

metafisika begin inneem. 
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'n Verdere ontwikkeling was dat Kant die telsme in lyn met die natuurwetenskappe van sy tyd 

probeer bring het. In die proses verwerp hy die bestaande rasionele modi wat daarop gerig was 

om die bestaan van God te bewys en God dan in die filosofie van die natuur te gebruik met die 

doe! om dinge in die werklikheid voor te stel en te verduidelik. Hy het geglo dat 'n stewige basis 

gevind kan word en dat op grond daarvan die bestaan van God en Sy wese gedemonstreer kan 

word. Hy het egter gedurende hierdie periode erken dat alles van die egtheid van die metafisiese 

denke afgehang het. 

'n Belangrike afleiding wat uit 'n studie van Kant se werk gemaak kan word, is dat sy telsme deur 

vaste persoonlike oortuiginge gekenmerk word. Hy het nooit van sy oortuiginge wat God en die 

transendentale werklikheid betref, afgewyk nie. Hy het dit egter mettertyd moeilik gevind om 

sy filosofiese oortuiginge te regverdig. Hy het die metafisika en later die filosofie as die arena 

beskou waar die geldigheid van die telsme getoets kon word. Die ondersoeke wat hy onderneem 

het, het deurentyd die moontlikheid ingehou dat daar 'n verwydering tussen die telsme en die 

teoretiese analise kan ontstaan. Kant het egter bly glo dat die telsme nie aan die analise 

uitgelewer mag word nie. 

'n Belangrike bespreking van die probleme rondom die Godsidee kom in sy Universal History 

and Theory of the Heavens (1755) voor. Hierin stipuleer hy dat dit in elke filosofie essensieel 

is dat Newton se wereldbeskouing aanvaar moet word. Kant se pogings om telstiese leerstellinge 

binne 'n wetenskaplike raamwerk te plaas, het horn nader aan die idees van Locke, Newton en 

Voltaire as aan die klassieke rasionalisme gebring. Kant het toevalligheid as beginsel van die 

werklikheid buite rekening gelaat, omdat alle materie deur natuurwette gebind word. 

Kant het erkenning gegee aan die invloed wat openbaringskennis offilosofiese begrippe uitoefen. 

Hy het aangedui dat hierdie gedagte deur die Christene in die filosofie ingevoer is. Sy 

hoofgedagte was dat indien die toepassing van meganiese wette beperk word, dit ook die 

universele kousaliteit van God as skepper sal beperk. Dit degradeer God tot 'n soort goddelike 

"herstelwerker". Van s6 'n God kan die naturalisme maklik ontslae raak deur ekstra klem op die 
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natuurkragte te le. In sy Universal History and Theory of the Heavens het hy gese dat daar 

genoeg bewyse is dat God die Oorsprong van alles is (Collins 1960:166). 

'n Verdere aanname van die rasionaliste wat Kant se aandag in beslag geneem het, was dat die 

bestaan van God nie uit 'n studie van die werklikheid afgelei kan word nie, maar dat dit 'n 

aprioriese aangeleentheid is. Kant het hierdie stelling krities, maar in terstiese konteks ontleed. 

Sy doe! was om die teorie opnuut op te bou en die metafisika te evalueer. In A New Exposition 

of the First Principle of Metaphysical Knowledge (1755) het Kant twee soorte denke en twee 

soorte relasies onderskei en die klem op die kontras tussen die denke en relasies Iaat val. Hierdie 

twee denkrigtings gee tot oorsaak-gevolge-relasies aanleiding. Die rasionaliste het nie tussen 

denke en relasies onderskei wanneer dit oor die bestaan van die mens gaan nie. So het Spinoza 

en Leibniz geglo dat hulle die ware grond vir God se bestaan ontdek het, terwyl hul werk slegs 

op logiese gronde die bestaan van God bekragtig het (Blackbum 1996:205-206). 

Dit beteken dat die goddelike essensie 'n logiese abstraksie is wat geen kousaliteit en 

eksistensiele gevolgtrekking toelaat nie. Suiwer logiese beginsels betrek slegs analitiese 

beoordeling van abstrakte, nie-eksistensiele relasies. Met hierdie aanval op rasionele beginsels 

het Kant die parallelisme wat daar tussen werklike en die ideele ordes bestaan het, afgebreek. 

Daardeur word enige ontologiese bewyse wat op die idee van God se bestaan gebaseer word, 

onmoontlik gemaak. Dit kan gevolglik nie gebruik word om die bestaan van God op 'n aprioriese 

wyse te demonstreer nie en ook nie om enigiets van eksistensiele belang oor die goddelike 

werklikheid te se nie. 

Om meer krag aan sy kritiek te gee, het Kant 'n analise van die bestaan van die mens gemaak. 

In The Only Possible Basis of Proof for a Demonstration of God's Existence (1763) het hy die 

analise gedoen en toegegee dat die bestaan van die mens baie moeilik in 'n formele definisie 

vasgevat kan word. Die essensies van 'n ding dui nie die aktualiteit van die bestaan van 'n ding 

aan nie (Collins 1960: 168). Ook in die geval van goddelike essensies is afleidings en 

demonstrasies wat eie aan die rasionalisme is, nie geskik om die bestaan van God te "bewys" nie 
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(Kant 1902-1942:72-73). Kant het geglo dat die ervaringswereld iets na vore sou bring wat die 

metafisika na God sou lei. Hy het die gebruik gekritiseer wat daar bestaan het om die wereldse 

bestaan van God af te lei en bring daarmee die aanval wat die empiriste teen die funksionele 

godheid in die filosofie geloods het, tot voltooiing (Ibid. :202). 

Kant het al die bekende wee om die bestaan van God te demonstreer bestudeer en dit tot 'n eie 

weg gereduseer. Op hierdie weg is twee vertrekpunte ge!dentifiseer, naamlik die uiterste 

moontlikheid (as rasionele begrip) en die bestaan van die mens (as empiriese begrip). Elk van 

die twee vertrekpunte het twee basisse waarop bewyse gegrond kan word. Eerstens word God 

se bestaan as 'n "suiwere" moontlikheid beskou. God se bestaan word sodoende rasioneel afgelei 

en as 'n gevolg beskou. Tweedens word daar met die moontlikheid as 'n gevolg begin en dan na 

God as die onafWendbare oorsaak teruggewerk. In sy Critique of Pure Reason het Kant hierdie 

bewys die ontologiese argument genoem en alle ander bewyse word daarop gebaseer. In dieselfde 

geskrifhet hy ook 'n kosmologiese argument genoem, maar waarsku dat dit op die ontologiese 

argument aangewese is om die bestaan van God te kan demonstreer. Daardeur gaan dit mank aan 

enige eksistensiele inhoud en kan dit nie die ware wese van God verwoord nie. Volgens Kant het 

die oplossing hiervoor in 'n soeke na 'n opperste Wese (as die derde argument) gele. In die vierde 

plek argumenteer Kant dat die werklikheid uit verskeie moontlikhede bestaan en dat die elemente 

in die moontlikhede al tyd dee! vorm van iets wat reeds bestaan. 

Die crux van Kant se argument is dat hierdie eerste absoluut noodsaaklike beginsel God is, en 

dat God die Totale Werklikheid en alle kennis moontlik maak. Indien die bestaan van God 

betwyfel sou word of God "dood" verklaar word, sou dit alle moontlikhede vernietig en 'n einde 

aan samehangende denke bring (Ibid.:77-81). Kant het op grond van bogenoemde tot die 

gevolgtrekking gekom dat die noodsaak van God se bestaan onteenseglik bewys word, maar dat 

dit nie beteken dat Sy bestaan gedemonstreer moet word nie. 

In bogenoemde verband is daar drie gebreke in Kant se uitsprake waarneembaar, naamlik dat hy 

vaag is oor hoe die mens van die inteme moontlikhede van dinge le hore kom. Dit is ook nie 

duidelik op watter wyse die verstand van die mens daarby betrek word nie. (Hieruit kan afgelei 

word dat alle waarneming sintuiglik geskied, wat sou beteken dat Kant nie daarin kon slaag om 
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horn voldoende van die rasionalisme los te maak nie). Hy slaag ook nie daarin om die 

verwydering wat daar tussen die moontlike en die werklike ontstaan het, bevredigend te oorbrug 

nie. Die moontlike word van die werklike afhanklik gemaak. In die laaste geval het Kant met die 

toets wat hy vir die absolute aangel1l het, sy eie onderskeiding tussen die logiese en die werklike 

verontagsaam. 

Die bogenoemde gebreke het Kant gedwing om die metafisika meer krities te bekyk. Na sy 

mening behoort die metafisika na die vaste grond van die ervaring, gesonde verstand en morele 

geloofterug te keer. Hy het ook die wetenskap bespreek en aanbeveel <lat die weg wat Newton 

aangedui het, nagevolg moet word. Dit beteken 'n verandering vanaf die suiwer matematiese na 

die matematies-fisiese metode. Kant se Critique of Pure Reason (vgl. Smith 1933) was 'n reaksie 

daarop dat die metafisika aan die standaarde van die fisiese kennis getoets word, want <lit verlaag 

die vlak van eersgenoemde tot die epistemologiese. Dit sou beteken <lat enige poging om die 

werklike bestaan van God te bewys, outomaties uitgeskakel sou word. 

Kant se bespreking van die filosofie het in drie fases geskied. In die eerste fase word die 

algemene voorwaardes van die kennis wat wiskunde en fisika as wetenskap moontlik maak, 

bespreek. Hierdie voorwaardes verskaf die universele kriteria vir alle kennis. In die tweede fase 

het hy aan die hand van Wolff se idees die implikasies wat die algemene metafisika vir filosofie 

het, bespreek. Sy doe! was om aan te dui <lat beide dissiplines (wiskunde en fisika) nie aan die 

vereistes van kennis voldoen nie en daarom nie werklik wetenskap genoem kan word nie. In die 

derde fase het hy 'n ondersoek na die struktuur van die argumente rondom die bestaan van God 

bespreek. Daaruit sou daar getoon kon word dat filosofie nie voldoende begrond word nie. 

Wat die eerste fase betref, word <lit duidelik dat die begrippe wat in wiskunde en fisika gebruik 

word nie van empiriese oorsprong is nie, maar we! vanuit die denke ontstaan het. Hierdie 

begrippe het gevolglik 'n suiwer aprioristiese oorsprong. In sy intreerede ( 1770) genaamd On the 

Form and Principles of the Sensible and Intelligible World (Mautner 1997:290-291) het Kant 

aangedui <lat daar geen basis in die sintuiglike waargenome materiaal gevind kon word nie, maar 

we! in die formele strukture van die kennende subjek. Hierdie benadering het hy na die 

kategoriee (vorme) van die rede in sy Critique of Pure Reason uitgebrei (vgl. Smith 1933: 120-

175). 
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Empiriese veralgemenings maak nie die volle sisteem van die fisiese kennis uit nie (Ibid:430). 

Die wetenskap is dus die produk van die samewerking tussen materiaal en formele elemente. In 

sy eie epigram het Kant aangedui dat die verstand slegs ken wat waarneembaar is, daarom kan 

daar van 'n aprioristiese sekerheid sprake wees. Dit beperk egter die omvang van die kennis. Die 

ware bestaan van dinge bly onbekend, omdat die algemene deterrninante nie van bestaande dinge 

afgelei is nie. Verskynsels kan we! geken word, omdat dit sintuiglik gekonstrueer is en met 

algemene omstandighede ooreenstem. Net so kan kennis wat deur ondervinding bekom word, 

nie buite die grense van die waarneernbare objekte voorkom nie. Dit was vir Kant belangrik om 

die elemente vir betroubare kennis duidelik uit te slip. 

Basies is kennis die resultaat van sintuiglike intuYsie en die verstaan daarvan. Die intuYtiewe 

kennis gee inhoud aan kategoriee. Sonder hierdie inhoud is die kategoriee leeg. Om die sintuiglik 

waarneembare inhoud en die inhoud wat deur denkprosesse verkry word, te verenig, moet daar 

'n onderlinge aanpassing tussen die intuYsie en die kategoriee bewerkstellig word. Dit het Kant 

gese is die werk van die verbeelding en voeg by dat die hele bewustheidstruktuur van die mens 

deur die eenheid tussen appersepsie en kennis bepaal word. Tensy al hierdie faktore teenwoordig 

is, is daar 'n tekort aan ondervinding en is die kennis onbereikbaar. Kennis strek net sover as wat 

die ondervinding strek. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat slegs sintuiglik waarneembare 

kennis ondervind kan word en daarom kenbaar is. In 'n opstel wat hy in 1793 geskryfhet, maar 

wat eers na sy dood in 1804 gepubliseer is, skryf hy die volgende: 

"All our intuitions are sensible; and this knowledge is expenence. 

Consequently there can be no a priori knowledge, except of objects of 

possible experience. Only our sensible and empirical intuition can give to 

them body and meaning" (Smith 1951:162, 173-174). 

As wapen teen die eietydse begrip van die metafisika en die teologie gebruik Kant sintuiglike 

waarneming. Dit wat nie sintuiglik waarneembaar is nie, val volgens horn buite die grense van 

die menslike kennis. Kant het dan ook na aanleiding van Hume en Leibniz 'n dubbele besluit ten 

opsigte van besinning en denke van aprioristiese oorsprong geneem. Daardeur het hy 'n sintese 

tussen empirisme en rasionalisme verkry. 
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Sy volgende taak was om die studieterreine van die metafisika en die teologie duidelik te 

omskryf en die verskille wat daar tussen hierdie terreine en die kennis en ondervinding ontwikkel 

het, aan te toon. Sy taak is vergemaklik omdat Wolff die enigste beoefenaar van die metafisika 

gedurende daardie tyd was en nooit 'n poging aangewend het om die relasie tussen die denke en 

die sintuiglike ervaring te verduidelik nie. Kant se kritiek was veral teen daardie wetenskappe 

gerig wat op afleidings staatgemaak bet en nie daarin geslaag bet om die filosofiese 

belangrikheid van sintuiglike ondervinding aan te toon nie (Kant 1902-1942:316-317). 

Hy stel horn gevolglik ten doe! om die doelstellings en inhoud van die metafisika te definieer. 

Die doe! word volgens horn in die term selfvervat, naamlik dat dit trans-fisika of die beweging 

van die denke bo alle kennis wat vanuit sintuiglike waarneming verkry is, verteenwoordig. Die 

metafisika is dan 'n poging om alle ervaringsobjekte te transendeer. 'n Dissipline wat nie van 

eksperimente gebruik maak nie, is daarom alleenlik op die denke aangewese. Met denke bedoel 

Kant daardie krag wat sy objekte alleenlik langs aprioriese weg verkry, sonder verwysing na die 

sintuiglike waarneming. Die metafisika is dan die sisteem van suiwer kennis wat apriories verkry 

word. 

Wat die inhoud betrefis die metafisika 'n sisteem van teoretiese beginsels wat op die sintuiglike 

wereld toegepas word. Hierdie beginsels verteenwoordig die totaliteit van die wereld, gees en 

God wat bokant ervaring verhewe is, maar dit tog bei"nvloed. Ten diepste is die metafisika op die 

hoogste totaliteit aangewese. God is dan die mees oorspronklike, die opperste Wese. Alie dinge 

kan as dee! van die Al, die Absolute Werklikheid, beskou word. 

Kant bet na rede(s) begin soek waarom die metafisika nie tot sy voile reg kom nie. Hy het dit 

gedoen deur tussen die sintuiglik waarneembare objekte en die logiese betekenisse van begrippe 

wat heeltemal van die empiriese data Ios staan te onderskei. Kant onderskei bier tussen twee 

soorte denke, naamlik die sintuiglik waameembare (die berekende denke) en die metafisiese 

(besinnende) denke (Smith 1933 :532-536). Daar is vroei!r talle "bewyse" vir die bestaan van God 

aangevoer. Kant bet hierdie bewyse in drie groepe verdeel, naamlik die ontologiese (of perfekte 

bestaan), die kosmologiese (oftoevallige bestaan) en die fisies-teologiese (of ordelike bestaan). 

Op grond van hierdie bewyse bet die vraag ontstaan of die perfekte bestaan bereik kan word 
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wanneer daar vanaf die toevallige moontlikhede (kosmologiese) na die ontologiese (mees 

perfekte) bestaan beweeg word. Kant het tot die gevolgtrekking gekom dat sonder die 

ontologiese argument kan die mees perfekte bestaan nie geYdentifiseer word nie. Die oneindige 

kan nooit deur 'n blote begripsanalise getoon word nie. Kant is dan ook gekant teen daardie 

prosedures wat op suiwer begripsanalise gebou is. Kant het probeer om bo die rasionalisme uit 

te styg, want hy het besef dat enige poging om via die syndes by God uit te kom tot mislukking 

gedoem is. Hy het dan ook aangedui <lat die derde argument of fisies-teologiese argument 

moontlik die weg tot 'n perfekte bestaan open. 

Die epistemologie ondergaan volgens Kant 'n radikale verandering wanneer dit aangewend word 

om die bestaan van God op 'n aposterioriese wyse te bewys. Die kennis word in die proses gede

empiriseer, -skematiseer en -aktualiseer. Dit is 'n denkproses wat vanaf die toevallige dinge na 

God beweeg. Hoe verder daar vanaf die bekende, die sintuiglik waarneembare weg beweeg word, 

hoe minder word die moontlikheid om daaroor te besin. Die grense tussen <lit wat noodsaaklik 

geag word en die moontlikhede daarvan verdwyn, sodat die denke slegs met die logiese of met 

'n idee van die ongekondisioneerde bestaan gelaat word (Kant 1902-1942:330). 

Hy het tot die gevolgtrekking gekom <lat die bestaan van God selfs nie eers langs die weg van 

die besinnende derike volledig kenbaar is nie. Daarby moet gese word <lat Kant die besinnende 

denke met empiriese beginsels aangepak het (Smith 1933:503; Herrlin 1950). Slegs daardie dinge 

wat tydelik is, is waarneembaar en kenbaar. God le buite die menslike besinning, want God is 

tydloos/ewig en onvoorstelbaar. Hy is verhewe bokant alle sintuiglike intuYsie. Daar is geen 

manier waarop die mens Sy werklikheid volkome kan begryp nie. 

Kant put die krag vir sy werk vanuit sy kennisteorie. Sy argumente het hy op die werk van die 

volgelinge van Locke, Newton en Wolff gebaseer. Van besondere belang is die feit <lat hy die 

swakhede van die empiriste en rasionaliste blootle, wanneer <lit om 'n verstaan van God gaan. Die 

stappe wat hy aangewend het, was op sy ervaringsteorie en sy begrip van eksistensie gebaseer. 

Alie intellektuele werking geskied daarvolgens slegs op grond van ervaring en eksistensie en nie 

deur enige inherente noodsaak nie. Ook sy gevolgtrekkings oor God moes aan hierdie vereistes 

voldoen. Laasgenoemde het egter tot 'n beperkte analise aanleiding gegee. 
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Sy transendentale benadering het die bevindinge van die fisika in epistemologiese terme gegiet 

en veralgemeen. Kant se uitgangspunt het horn egter met 'n beperkte studieveld gelaat. Dit beperk 

ook sy eie insigte oor eksistensiele aspekte en ervaring. Terwyl hy aangetoon het dat die 

rasionalisme nie in staat is om aan die betekenis van die eksistensie reg te laat geskied nie, was 

hy ook nie in staat om 'n bevredigende empiriese verduideliking daarvoor aan te hied nie. 

In sy sistematiese teorie oor die bestaan van die mens het een hoofkriterium gegeld, naamlik of 

dit geskik is om binne die empiriese sisteem opgeneem te word. 'n Objek bestaan wanneer dit aan 

ervaringsvereistes voldoen. Hy glo verder dat die skeiding wat daar tussen ervaring en die 

bestaan van die mens ontstaan het, nie deur besinning oorbrug sal kan word nie (vgl. Smith 

1933:210, 243 & 248). 

Sy beskouing oor die bestaan van die mens was besonder geskik vir die wereldse en tydelike 

dinge. Hierdie beskouing was egter nie vir 'n filosofie oor God geskik nie. Twee tipes denke 

word egter ten diepste deur sy dialektiek belnvloed, naamlik die rasionalistiese (metafisika) en 

die empiristiese metafisika. 

Kant het aanvanklik met Hume saamgestem dat dit onmoontlik is om God se bestaan te 

demonstreer. Dit het die funksionalisme wat die bestaan van God vir sistematiese doeleindes wou 

gebruik, die nek ingeslaan. Wat die sin van God se bestaan betref, het Kant drasties van Hume 

verskil. Kant het 'n verligte soort telsme wat op rasionalisme berus, voorgestel. In hierdie 

denkbenadering het vrae rondom die Godsidee 'n belangrike rol vervul. Alhoewel hy skerp 

kritiek teen die pogings om God se bestaan te demonstreer, uitgespreek het, was hy versigtig om 

nie die indruk te skep dat dit alles sinloos geword het nie. Hy kritiseer nie die idee dat God 

bestaan nie, maar we! die wyse waarop dit in die denke aangewend word. Dit kon volgens horn 

die kwaliteit van die denke verbeter, maar nie noodwendig objektiwiteit bewerkstellig nie. Die 

regulatiewe gebruik van die bestaan van God vorm dan ook 'n belangrike fase in Kant se 

transendentale metafisika. Enersyds het dit die doe! om skyndenke te voorkom en andersyds die 

doe! om die wetenskaplike kennis te sistematiseer (vgl. Smith 1933:479-483; Kant 1902-1942: 

479-483). 
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Anders as die pleitbesorgers van die naturalisme het Kant geglo dat alhoewel God nie sintuiglik 

waargeneem kan word nie, Hy tog bestaan. 'n Demonstrasie van God se bestaan kan ook nie op 

grond van sintuiglike waarneming gemaak word nie. Daar kan geen demonstratiewe kennis van 

die bo-natuurlike wees nie. In sy Critique of Practical Reason het Kant morele aspekte en hoe 

hierdie aspekte met kennis oor God saamhang bespreek (vgl. Beck 1949; Lucas 1953:7; Smith 

1933:29). 

W aar Augustinus en Aquinas volgehou het dat Hy alleenlik God kan wees as die mens Hom kan 

verstaan, beweer Kant dat God nie geken kan word nie. Geloof in 'n god is egter volgens Kant 

'n universele verskynsel wat aan die denke inherent is en aan morele wette ondergeskik. Dit is 

dus geen emosionele neiging van 'n individu nie. Kant selfhet nie streng rei:!ls of 'n visie oor God 

voorbehou nie. Hy karakteriseer sy morele geloof in God as 'n veronderstelling. Dit erken die 

behoefte aan God in die morele !ewe. 

Die morele teologie staan krities teenoor Hume se aanname dat geloof in God eg besinnend is 

en dat dit van die menslike optrede geskei moet word. Die teendeel is volgens die morele 

teologie waar, wat glo dat besinnende denke vaag is, maar dat morele denke in die praktyk 

onontbeerlik is. Kant was daarteen gekant dat die etiek van die bestaan van God afhanklik 

gemaak moet word en beskou God as die motiveringsbasis vir alle morele optrede. God is 'n 

veronderstelling vir moraliteit, maar bepaal dit nie. Moraliteit is in die praktiese denke begrond, 

terwyl God veronderstel word op grond van 'n behoefte wat uit 'n morele wet ontstaan. 

Op die vlak van die besinnende denke is dit die bemoeienis van God met die mens eerder as die 

goddelike werklikheid wat 'n sistematiese funksie vervul. Denke wat op geloof gebaseer word, 

bevestig nie die bestaan van God nie, maar eerder die werklikheid van 'n moraliteitsbegrip. Kant 

beklemtoon die feit dat God ter wille van die moraliteit erken word en nie anders om nie. In sy 

eie denke maak hy geen voorsiening vir enige besinning oor God nie en laat ook geen besinning 

toe wanneer morele verpligtinge ter sprake kom nie. Die mens het volgens Kant geen insig in wat 

God beheer nie. Die inhoud van alle openbaring is dee! van die denke en die praktyk. Moraliteit 

moet daarom die fondament verskafwaarop geloof in God gebou kan word. Daar bestaan egter 

die moontlikheid dat moraliste die kennis oor God op selfsugtige wyse kan gebruik om hul eie 

<lade te bekragtig (vgl. Beck 1949:226-228). 
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Kant se metode was indirek daarop gerig om die veronderstellinge van die oneindige en die 

morele te verenig. Beide sou sinloos wees as daar geen bo-natuurlike wese bestaan nie. Indien 

God se bestaan bewys kan word, sou die mens oortuig kon word en kon daar noue samewerking 

tussen Sy wil en morele wette bewerkstellig word. Morele wette is die werk van die mens en kan 

doelgerig op die hoogste goed, opperste harmonie en deug gerig word. Geloof in God is daarom 

volgens Kant nie 'n opsie wat die mens kan uitoefen nie, maar 'n absolute noodsaaklikbeid. Kant 

wou met sy benadering die Delsme van die Verligting en die absolute Idealisme uitskakel (vgl. 

Beck 1949; Kant 1902-1942:305-306). Terselfdertyd wys Kant daarop dat morele argumente hul 

beperkinge het, maar tog dogmatiese en universele betekenis het wat tot 'n rasionele geloof in 

God kan lei. Die betekenis is nie metafisies van aard nie, maar moreel, omdat dit nie uit geloof 

ofbesinning ontstaan nie. 

Kant glo dat die Christendom die antwoord op die vraag na die hoogste goed vir die mens het 

wat sedert die Grieke onbeantwoord gebly het. Alleen in die koninkryk van God is 'n egte sintese 

tussen deug en geluk moontlik (vgl. Beck 1949:229; Schilpp 1938:111). In sy eie verduideliking 

van hierdie sintese gee Kant aan die koninkryk van God en antler Christelike leerstellinge 'n 

genaturaliseerde etiese interpretasie. In sy Religion Within the Limits of Reason Alone (1793) 

(Blackburn 1996:205) laat hy geen bonatuurlike openbaring toe nie, maar stel christelikheid aan 

suiwer praktiese denke gelyk. Godsdiens is vir horn 'n aspek van moraliteit. Morele pligte word 

so beskou dat dit goddelik voorkom. Op etiese gebied hoop hy sal dit tot geluk aanleiding gee. 

Die Christe like dogma beskou hy as simbole of natuurlike eksistensiele mites. 

Sy verwerping van besinning in sy latere !ewe het 'n belangrike invloed op sy kennis oor God en 

moraliteitsbeskouing gehad. Gedurende die laaste dee! van sy !ewe konsentreer hy op die 

verskillende strome in die Duitse Idealisme. Daar was 'n geweldige oplewing van belangstelling 

in Spinoza se werk. Invloedryke skrywers soos Lessing, Goethe, Herder en Lichtenberg het sy 

werk geromantiseer (Herder 1949). Fichte en Schelling het weer probeer om die gedagtes van 

Spinoza en Kant te kombineer en sodoende die teenwoordigheid van God in die morele en 

natuurlike wereld te demonstreer. Kant noem hierdie nuwe beweging kosmoteologie. 

Daarvolgens is alle dinge van God afhanklik. Daar bestaan 'n wedersydse relasie tussen God en 

die wereld binne dieselfde geheel (Kant l 902- l 942:XXI, 17). 
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In sy Opus Postumum het Kant verklaar dat die vrae rondom die Godsidee die sentiment van die 

goddelike teenwoordigheid in die mens weergee. Die "andersheid" van God moet beklemtoon 

word. Die mens kan God nie met sy verstand bereik nie. Alleen die morele relasie kan God 

karakteriseer. God is Gees en nooit die wereldgees nie. 

Kant se werk het 'n besonder historiese betekenis vir die denke gehad. Juis hierdie vertroue in 

die denke wat van niks anders afhanklik is nie, kenmerk die skerp verskille tussen sy denke en 

die beginsels van die Protestantisme. Hy het geglo dat dit die taak van die filosofie is om die 

kennis van die materiele wereld te verwoord. Van God en die !ewe na die dood, kan die mens 

onmoontlik iets weet. God val buite die menslike begripsveld. Daardeur verplaas Kant die 

studieveld van die teologie vanaf God na die mens, dit wil se word dit antroposentries. Die Bybel 

word nou die rekord van die mens se religieuse optrede en het geen dieper betekenis nie. Alie 

kennis wat die mens bekom is vanuit 'n besondere perspektief en benaderingswyse. 

3.7 SAMEVATTING 

Kant word allerwee as die grootste filosoof van die laaste drie honderd jaar beskou. Hierdie 

stelling berus veral op twee argumente, naamlik dat hy die eerste was om van die empirisme weg 

te breek sonder om in die rasionalisme te verval en dat hy die epistemologie, metafisiese denke 

en die etiek diep bei:nvloed het. Die sienings van eksponente van die filosofiese strominge wat 

tot sover bespreek is, is verenig in sy werk en het as die basis gedien vir 'n nuwe reeks 

uiteenlopende leerstellinge wat in die volgende hoofstuk bespreek sal word. Kant staan gevolglik 

sentraal in die geskiedenis van die filosofie en kan 'n oorgangsfiguur genoem word. 

In die na-Kantiaanse periode in die volgende hoofstuk verset die vryheidsideaal sig teen die 

wetenskapsideaal. Kant se kritiese idealisme word met 'n absolute idealisme vervang waarin die 

natuur met die vryheidsidee deurdring word. 'n Nuwe spanning, naamlik tussen die rasionalisme 

en die irrasionalisme, het nou na vore getree. Daama het die historiese wetenskapsideaal, die 

waardefilosofie en die Iewensfilosofie gekom. Die afgelope dekades was daar 'n bondgenootskap 

tussen die eksistensiefilosofie en die fenomenologie weens albei se gebondenheid aan die 

historisme. 
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HOOFSTUK4 

WESTERSE TEORIEE OOR GOD IN DIE TYDPERK NA IMMANUEL KANT 

4.1 INLEIDING 

Die kentering wat daar gedurende die l 9de en 20ste eeu in die filosofie gekom het, kan alleenlik 

verstaan word indien daar na Immanuel Kant se idees teruggegaan word. Die rede hiervoor is dat 

Kant vir 'n lang tydperk die Westerse denke oorheers het en selfs in 'n nuwe rigting gestuur het. 

Die stryd wat hy teen die empirisme, wat die metafisika vir meer as 'n honderd jaar oorheers het, 

gevoer het, het sy doe! bereik. Enersyds was hy die voltooier van die tydperk van Aufkliirung 

en andersyds was hy die inleier tot die geheel van die wetenskaplike wysbegeerte. 

Kant het besef dat wetenskaplike navorsing 'n effektiewe weg tot kennis van die natuur bied, 

maar wys daarop dat die gevoelsvlak ook belangrik is. Op hierdie vlak word die religieuse en 

etiese beginsels sinvol deur geestelike waardes onderle, daarom soek hy na 'n wysgerige 

fundering of grondformule wat die rangorde van alles moet bepaal. Dit sou die beperkinge op die 

geloof en verbeelding wat wreed deur die empiriste onderdruk is, vry stel en die mens se 

handelinge aan wereldwette bind. Kant het streng tussen teorie en praktyk onderskei en beweer 

dat hy die mens onontkombaar met plig, die kategoriese imperatief konfronteer. Die 

waardefilosofie is uit Kant se vemuwing van die denke gebore. 

Die invloedrykste eksponent van die idealisme was G.W.F. Hegel (1770-1831). Hierdie 

invloedryke filosoof sou aan die Universiteit van Berlyn 'n analise van die politieke en sosiale 

ontwikkeling maak. 
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4.2 GEORGE WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831) AS 

VERTEENWOORDIGER VAN DIE IDEALISME 

4.2.1 Inleiding 

Hegel het horn lewenslank met die relasie tussen God en absolute beginsels besig gehou. Sy 

besinning hieroor was s6 grondig en sistematies dat dit sy tydgenote totaal in die skadu gestel 

het en verreikende gevolge gehad het. Hy het geglo dat die filosofie alleenlik sy naam werd is, 

wanneer dit die vraag na die bestaan van God en die betekenis van die vraag, kon beantwoord. 

In sy poging om 'n eie antwoord hierop te gee het hy die werke van Fichte en Schelling bestudeer 

en skerp kritiek daarop gelewer. Terselfdertyd het hy navorsing oor die sosiale, religieuse en 

filosofiese aspekte van kennis oor God gedoen. Alhoewel daar elemente van hierdie navorsing 

in sy latere werke waameembaar is, het Hegel horn stadig maar seker van die Ortodokse Lutherse 

standpunte, die Verligting en die idees van sy Duitse voorgangers losgemaak (Collins 1960:202). 

As basis vir sy filosofiese sisteem het Hegel die Absolute Gees geneem. Ten einde aan hierdie 

basis die nodige krag te verleen en dit omvattend genoeg te maak, moes hy die ontologie aan 'n 

nuwe logika onderwerp, van waaruit die mens se bewustheid kon ontwikkel. Hegel het besef dat 

hierdie benadering radikaal van die Christelike standpunt, en die beskouing van die empirisme 

en die rasionalisme oor God afgewyk het. Hy het horn gevolglik ten doe! gestel om eie betekenis 

en sin aan hierdie benaderings te gee. Sy absolute beginsel moes (in teenstel!ing met Kant se 

rasionalisme wat bloot 'n funksie vervul het), in noue verband met die totale kennissisteem en 

moraliteit gesien word. 

In hierdie verband het Hegel sy standpunt van Absolute Gees-as-totaliteit ontwikkel, wat 'n 

unieke vorm van dialektiese monisme verteenwoordig. Daarin het hy die sorgende God van die 

teYsme met sy eie begrip wat die interne historiese ontwikkeling van die absolute beginsel 

weergee, vervang. Op alle gebiede sou daar voortaan duidelik tussen God en die Absolute Gees 

onderskei word. Hegel het nie die God van die teYsme totaal negeer nie, maar die teYsme behandel 

asof dit 'n onvolmaakte, simboliese wyse is om die Absolute Gees voor te stel. Baie van sy 
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volgelinge het nagelaat om hierdie onderskeiding te maak, wat sodoende tot misverstand oor die 

relasie tussen God en die mens aanleiding gegee het. 

4.2.2 Vervreemding 

Daar bestaan groat verskille oor hoe belangrik Hegel se beginjare geag moet word. Gedurende 

hierdie tyd het hy horn hoofsaaklik met daardie metafisiese en epistemologiese aangeleenthede 

besig gehou wat hy van sy Duitse voorgangers geerfhet. 'n Groot hoeveelheid manuskripte oor 

religieuse, sosiale en politieke aangeleenthede het die lig gesien (Dilthey 1921 :Vol. IV). Hegel 

het geglo dat die wfaeld van sy tyd op hierdie drie gebiede vervreemding en ontheemding 

ondervind het en aangedring op 'n radikale hersiening van die relasie tussen die goddelike en 

aardse beskouinge. 

4.2.2.1 Religieuse vervreemding 

Hegel het horn veral op die Joodse en Christelike beskouinge gerig (Blackbum 1996:168-169; 

Schiinfelder 1949). Volgens Hegel vervreem die Joodse begrip van God Hom totaal van die 

mens, want daarvolgens verteenwoordig God en die mens twee teenoorgestelde pole, wat daartoe 

aan!eiding gee dat die mens 'n onwaardige !ewe lei. Hegel het nooit aan die teenwoordigheid van 

God getwyfel nie. Hy se dan ook dat God die antwoord op die mens se probleme hied en dat 

Jesus se koms na die wereld 'n uiterste paging was om hierdie probleme op te los. Dit stel die 

mens in staat om oor die natuur te heers. Dit is egter die geloof in 'n transendentale God wat tot 

die ontstaan van die meester-slaaf-relasie en die verwydering tussen die telsme en die filosofie 

aanleiding gegee het. Hegel het die Christelike kerk gekritiseer omdat hulle met 'n unieke God 

en Sy koninkryk volhard het. Hy se die uiterste wat die telsme kon doen, is om die liefde wat 

daar tussen God en mens is, te verkondig. Godsdiens is selfverheffing waarin die mens homself 

transendeer. Deur met hierdie skeiding tussen God en die mens te volhard, word vervreemding 

in die hand gewerk en verloor die mens sy waardigheid. 
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4.2.2.2 Sosiale vervreemding 

Hegel was daarvan oortuig dat die sistematiese idealisme nie van harde werklikhede wegskram 

nie, maar dat dit sodanige werklikhede probeer verstaan en bemeester. Daardeur het hy die noue 

verbondenheid tussen die werklikheid en die heersende religieuse en filosofiese teenstellinge van 

sy tyd onderstreep. 

Hy het die bemoeienis van God met die mens aan sekere sosiale omstandighede verbind. In 

hierdie proses word die historiese verband tussen die filosofiese telsme en die Christendom 

beklemtoon. As jongman het Hegel die geesdrifvan sy klasmaat, Holderlin, oor emansipasie en 

selfaktualisering gedeel en die werke van Herder, Goethe en Schiller bestudeer. Hegel het veral 

die Griekse volksreligie geldealiseer waarin die gemeenskap deur 'n goddelike beginsel 

saamgebind word (Collins 1960:204; Mautner 1997 :253). Op grond hiervan het Hegel die teYsme 

en die Christelike verlossingsleer hewig gekritiseer. Hy het probeer om elke poging om tussen 

'n transendentale God en die wereld te onderskei uit te skakel, want 'n transendentale God skep 

afstand wat samewerking met die goddelike bemoeilik. Alie onmenslikheid het hy teruggevoer 

na bogenoemde skeiding. Sosiale verpligtinge word daardeur oor die hoof gesien en alle grond 

vir morele kontrole verdwyn (Blackburn 1996:168-169). 

4.3.2.3 Filosofiese vervreemding 

Na 'n periode van geesdrif oor Kant se etiek het Hegel sy begrippe begin kritiseer. Hy het geglo 

dat hierdie begrippe vervreemding op sosiale en religieuse gebied aanhelp. V era1 Kant se morele 

argumente oor die bestaan van God het onder heftige kritiek deurgeloop in Hegel se 

briefwisseling met Schelling (Hoffmeister 1952-1954: briewe 7, 14 & 18). 

Kant het volgehou dat morele geloof groter gewig dra as kennis. Hegel daarenteen wou die 

kennis van die absolute beklemtoon, wat enige onafhanklike appel op die morele geloof oorbodig 

maak. Hegel het daardie bewyse van God se bestaan wat uit eksterne magte ontwikkel het as 

moreel impotent beskou en as 'n verbreking van die outonomie van die denke. Hy het met Fichte 

en Schelling saamgestem dat die metafisika wat onder Kant se kritiek deurgeloop het, moes 
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herleef. Hegel het egter nie daarin geslaag om die plek wat God tradisioneel in die denke van die 

mens ingeneem het, te laat herleefnie (Collins 1960:208). 

Hegel het besef dat hy nie sy metafisika binne 'n teYstiese konteks kon ontwikkel nie. Dit sou 

uitsluitlik 'n metafisika van die absolute wees, maar in die weg van hierdie metafisika het die 

transendentale God gestaan. In plaas daarvan om Kant se metafisika en die moontlikhede wat dit 

hied te kritiseer, het Hegel dit binne die konteks van die historiese probeer plaas. Dit het aan horn 

geen ander altematief gebied as om die onveranderbare andersheid van God te kritiseer en die 

transendentale God met sy eie Absolute Gees te vervang nie (Maier 1939). Hegel het geglo dat 

die denke die kennis oor die absolute en die subjektiewe bestaan blootle. In die besinnende denke 

word die beperkinge van 'n bestaan waarin die subjek oorheers, getransendeer. Transendering 

beteken vir Hegel 'n goddelike bewuswording wat langs dialektiese weg moontlik gemaak word. 

Daarom vervul die transendensie 'n funksie binne die totaliteit van die Absolute Gees. 

Hegel het we! daarin geslaag om probleme wat as gevolg van Kant se benadering ontstaan het 

op te los, maar word verplig om in ruil daarvoor die mens as persoon tot 'n gedetennineerde faset 

van die Absolute Gees te reduseer. Daardeur kom die integriteit van beide God en die mens in 

gedrang, wanneer hy wereldse dinge in sy sisteem insluit om die onpersoonlike Absolute Gees 

te regverdig (Stine 1945; Fuhrmans 1954). 

4.2.3 Die verhouding tussen die Absolute Gees en die filosofie 

Hegel het sy filosofie rondom die Absolute Gees gebou. Hy het aan die "absolute" 'n besondere, 

sistematiese betekenis gegee en verdedig die relasie wat dit met die "gees" het. Orn sy teorie te 

pro beer staaf het hy 'n analise van die wese van die denke, die !ewe en die filosofie gemaak. 

Hy het besluit om nie Kant se idee van 'n verhouding tussen die morele geloof en die 

transendentale God na te volg nie, want hierdie beroep op die morele geloof in God het die 

outonomie en eenheid van die denke aangetas. Hegel het gese die denke is 'n eenheid/geheel, 

daarom kan die teoretiese en praktiese aspekte van die denke, sowel as die goddelike en wereldse 
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wyses van bestaan nie geskei word nie. Daardeur word die denke nou totaal onafhanklik en 

verkry <lit 'n metafisiese betekenis. Mettertyd is daar geen onderskeid tussen die denke en die 

goddelike gemaak nie. 

Hegel het die denke en die filosofie in die Absolute Gees begrond (Collins 1960:212). 

Eksistensie kom eers tot sy reg binne die absolute. Alie antler dinge is essensieel afskaduwinge 

van die geestelike geheel. Die Absolute Gees behou sy wese en identiteit te midde van alle fases 

en veranderinge. Hegel het nie die werklikheid ontken nie, maar daarop aangedring <lat <lit deur 

die Absolute Gees gedetermineer word. Die Absolute gees is ook nie leweloos en onbeweeglik 

nie, maar 'n subjek, 'n self. Dit is die universele geheel oftotaliteit, wat al die modi of syndes 

insluit. Dit is ook geen abstrakte, eensydige subjek nie, maar veel eerder die primere grand 

waarin al die tydelike verskille tussen die subjek en objekte bevat word. Binne hierdie geheel 

word daar egter tussen die subjektiewe en objektiewe pole van bewustheid onderskei (Mautner 

1997:237-241). 

Die Absolute Gees as suiwer denke of absolute kennis tree as sintese vir goddelike inhoud op. 

Aile modi van bestaan is slegs manifesterings van die mag van die Absolute Gees, wat geen mag 

van buite nodig het om sigselfte laat geld nie (Steinbilchel 1933:Vol. I). Hegel het gevolglik die 

relasie tussen die Absolute Gees en die tydelike bestaan van die mens beredeneer. Die Absolute 

Gees hied aan die denke die moontlikheid tot goddelike volmaaktheid, versekering en waarheid 

(Blackburn 1996: 168-169). Die !ewe is 'n dialektiese ontwikkeling vanaf 'n tese (implisiete staat), 

deur 'n antitese (fase van kritisering) na 'n sintese (herstel van energie). Die sintese oorkom die 

ander twee fases en plaas die proses deur opheffing op 'n hoer vlak. Hierdie wet van die 

dialektiese logika was volgens Hegel ten diepste die essensie van alle bestaan (Johnson & 

Struthers 1929: II, 400-404). Die Absolute Gees moet ook ontwikkeling ondergaan, daarom het 

Hegel ideale vereistes vir die Absolute Gees opgestel. Die onderskeiding tussen logika en 

metafisika word dus in die Absolute Gees gemaak. Die logikasisteem word nou ook die totale 

wordingsisteem. 
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4.2.4 'n Herformulering van "bewyse" dat God bestaan 

Hegel kan maklik misverstaan word wanneer hy positief oor God reageer en praat. Dit is eerder 

'n aanduiding daarvan dat hy vol vertroue is dat hy God kan onttroon deur Hom aan die Absolute 

Gees gelyk te stel en Hom uit die filosofie uit te sluit. Sy plan was om aan God 'n ondergeskikte 

rol in die dialektiek van die Absolute Gees toe te ken. Die Absolute Gees moes God ontmasker 

(Haldane & Simpson 1955:1, 73). Slegs wanneer God van alle tei:stiese betekenis ontneem is, is 

daar plek vir Hom in Hegel se filosofie. Die grondslag vir hierdie gekwalifiseerde gebruik van 

kennis oor God le in die wyse waarop hy die bewyse vir God se bestaan behandel (Maaautner 

1997:237-241). 

4.2.S Die filosofie en die geskiedenis 

Hegel se begrip van die geskiedenis berus op 'n besinnende samestelling van ernpiriese 

bevindinge. Dit is geen teologie van die geskiedenis nie, want dit ontvang nie sy interpretasie van 

openbaringe nie. Hegel se filosofie is eerder 'n uitbreiding van die Absolute Gees tot in die 

leefwereld van die mens. 

Die taak om die wese en doe! van die historiese proses te bepaal le buite die bevoegdheid van die 

historikus en die filosoof. Vir Hegel het dit alles op die Absolute Gees berus (Maritain 1957:19-

35). Die geskiedenis word deur die Absolute Gees beheer en elke gebeurtenis is op die totale 

aktualisering van die Gees gerig. Hy het dan ook beginsels wat elke historiese gebeurtenis 

behoort te bevestig, verskaf(Blackburn 1996:168). 

4.2.6 Vanaf religie na filosofie 

In vroee geskrifte het Hegel die Griekse religie as mooi en vry beskryf. Hy het egter melding 

gernaak daarvan dat die goddelike in 'n groot mate vir die mens versluier is. Later vergelyk hy 

die Griekse religie met die van die Christendom en kom tot die gevolgtrekking dat alhoewel die 

Christendom op 'n hoer vlak figureer, dit steeds die goddelike versluier. Slegs die filosofie kan 
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hierdie sluier deurbreek, want slegs die filosofie het be grip vir die Absolute Gees. W anneer 

hierdie deurbraak plaasvind, skakel <lit die religie uit. Hierdie uitskakeling geskied langs twee 

wee: (i) fenomenologies of in die funksie van die menslike ervaring. Die hoofmoment hi er is die 

"dood" van God en (ii) ontologies of met betrekking tot die sistematiese ontwikkeling van voile 

begrip (Collins 1960:233). Hegel het aan die tema "God is dood" op drie vlakke betekenis gegee: 

(i) die kulturele (ii) die dialektiese en (iii) die besinnende vlak (Baillie 1931:752-753; 780-782). 

(i) Kulturele vlak 

Die invoering van die "God is dood"-teorie op kulturele gebied het tot die kwyning van die 

geloof in God aanleiding gegee. Die Christelik ge'inspireerde kultuur van die Weste, het die idee 

van God se bestaan abstrak, oneffektief en oneg Iaat voorkom. W aar die geloof in God we! bly 

voortbestaan het, is Hy as 'n vervreemde God behandel. 

(ii) Dialektiese vlak 

In dialektiese verband het Hegel die Christelike evangelie probeer sekulariseer. Dit wat die 

Christelike religie aan God toegedig het, het Hegel as die grondslae van die Absolute Gees 

beskou en gebruik. Die "dood" van God word gevolglik as 'n voorvereiste vir die voile realisering 

van die Absolute Gees beskou. Die radikale betekenis van die "dood" van God is <lat die God van 

die Christene finaal vir die Absolute Gees van Hegel se filosofie moes plek maak (Collins 

1960:233). 

Die "dood"-verklaring van God het 'n filosofiese krisis tot gevolg gehad wat die metafisiese 

grondslae van die filosofie en die religie tot so 'n mate bei"nvloed het, <lat Hegel van 'n 

"opstanding" of"nuwe !ewe" (na aanleiding van Goeie Vrydag) kon praat. Die menslike verstand 

moet uitstyg bokant die geloof in 'n persoonlike, transendentale God en na die filosofie van die 

Absolute Gees voortbeweeg waar die mens se !ewe in goddelike totaliteit geabsorbeer word. 

Hierdie oorstyging is inherent aan die dialektiese beweging van die Absolute Gees (Baillie 

1931 :795, 798). 
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Omdat die filosofie tussen die menslike bewustheid en die hoogste objek staan, is dit die taak van 

die filosofie om God "dood" te verklaar. Lewe sou dan slegs in die Absolute Gees moontlik 

wees. Dan eers is dit vry van alle telstiese en persoonlike illusies (Haldane & Simpson 1955:1, 

61-81 ). 

Die ware betekenis van Hegel se dialektiek en dialektiese benadering van God en die religie word 

deur Schmidt (1952) bevraagteken. Hy beskou Hegel as 'n ortodokse Lutheraan, maar wat in sy 

eie dialektiese en gesekulariseerde eskatologie vasgevang sit. McTaggart (1901) daarenteen 

noem Hegel die gevaarlikste teenstander van die Christendom, omdat hy dit aan sy eie filosofiese 

kosmos onderwerp. Dulckeit (1947) vra dat die Godsbegrip herbedink moet word, sodat dit in 

ooreensternming met die onpersoonlike gees van die gemeenskap gebring kan word. Kojeve 

( 194 7) beweer vanuit Marxistiese standpunt dat Hegel die eerste was om vanuit 'n totaal 

atefstiese filosofie te vertrek. Collins (1960:234) se dat Hegel se standpunt nog Christelik, nog 

tersties, nog atelsties is, maar 'n sonderlinge monisme van die Absolute Gees. Een ding is seker 

en dit is dat Hegel se filosofie 'n radikale wending weg van die telsme gebring het (Wallace 

1894:305-315). 

(iii) Besinnende vlak 

Die paradoks van post-Hegeliaanse besinning oor God was die spoedige verskyning van atelsme, 

verwereldliking en verpersoonlikte filosofie. Hierdie neiging was 'n totale ommekeer vanaf die 

vorige benaderings. Dit het 'n duidelike periode van historiese diskontinurteit verteenwoordig. 

By nadere ondersoek het dit geblyk dat Hegel 'n tydsgees verteenwoordig het en dat baie van die 

uitsprake nie eie aan Hegel self was nie. 

In retrospeksie kan die volgende belangrike aspekte van Hegel se werk uitgelig word: 

• sy werk het daartoe aanleiding gegee dat sy liberale volgelinge dadelik begin het om die 

goddelike te elimineer en die menslike wese en die sosiale !ewe te verabsoluteer; 

• atelsme het as 'n respons teen die bedreiging van menslike waardes ontstaan; 
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• die kiem van 'n wereldse god wat aan wording onderwerp kan word, is ge!e; 

• sy werk gee aanleiding tot 'n vrye, persoonlike en eksistensiele relasie tussen God en 

mens; 

• die klemverskuiwing vanaf God na 'n Absolute Gees het vir meer as 'n eeu lank die 

navorsing oor die verhouding tussen God en die mens oorskadu. 

4.3 DIE OPKOMS VAN DIE ATEISME 

4.3.1 Orientering 

Ateisme het 'n Jang geskiedenis. Dit is een van die intellektuele en praktiese moontlikhede wat 

die mens, wat na 'n werklikheidsbeeld op soek is, kan kies. Die ateisme is moeilik om te definieer 

omdat dit gewoonlik 'n relatiewe betekenis het. In die breedste sin kan gese word dat dit 'n 

ontkenning van die heersende beeld oor god/God of goddelike oortuiginge is. 

Histories is daar talle pogings aangewend om God uit alle leerstellinge en gebiede uit te sluit. 

Alhoewel die opperste ateis horn ten doe! stel om elke teorie oor God te diskrediteer berus sy 

kritiek gewoonlik op die oorweging van 'n aantal prominente teoriee. Vervolgens sal daar in 

besonder na 'n groep volgelinge van Hegel gekyk word, wat hul ten doe! gestel het om opvattinge 

oor god/God te ondermyn en algehele ateisme te verseker. Die mate waarin die empirisme en die 

absolute idealisme tot hierdie doelwit bygedra het, kan ook nie onderskat word nie (Maritain 

1952: 103-117). 

In die tydperk voor Hegel is atelsme selde in die openbaar verdedig omdat dit as destruktiewe 

denke beskou is. Gedurende die post-Hegeliaanse tydperk is dit egter openlik gedoen. Atelsme 

is gevolglik met die hoofrigtings/neigings in die wetenskaplike, kulturele en morele !ewe 

verbind. Die tegniese bydraes van groepe filosowe was nodig om 'n uitgebreide teoretiese basis 

vir die atelsme te hied en belangstelling daarvoor op te wek. 

Ten spyte van skerp onderlinge verskille het die ateistiese denkers geglo dat die ateisme algehele 

bevryding sou bring. Hulle het hul dan ook op die doelstellings van die hurnanisme en die 
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naturalisme beroep met die doe! om die mening dat daar geen God is nie, te verdedig. Elk van 

die atelstiese denkers het 'n eie aksent aan sy benadering gegee: 

• Feuerbach (vgl. afd. 4.3.2) het 'n humanistiese weergawe van Hegel se Absolute Gees 

gegee, waarin hy 'n beroep op sy volgelinge doen om God as 'n verdelende beginsel uit 

hul werk te weer. 

• Marx (vgl. afd. 4.3.3) het die noodsaaklike afstand/verwydering wat daar tussen geloof 

in God en effektiewe kontrole oor die mag van die natuur en die gemeenskap heers, 

beklemtoon. 

• Nietzsche (vgl. afd. 4.3.3) het die ontologiese implikasies van die evolusieteorie met 'n 

stel immanente waardes gekombineer. Die terstiese benadering is as oneg en 

fundamenteel immoreel afgemaak. 

• Dewey en die Amerikaanse naturaliste (vgl. afd. 4.3.5) het 'n aantal metodologiese en 

metafisiese redes aangevoer waarom belangstelling en energie van enige bonatuurlike 

illusies geskei behoort te word. Daar moet op die werklikheid gekonsentreer word. 

Behalwe die bogenoemde benaderings moet die bydraes van Comte, die atelstiese dee! van die 

eksistensialisme en die logiese positivisme nie onderskat word nie. 

4.3.2 Ludwig Feuerbach (1804-1872) 

Ludwig Feuerbach was 'n student van Hegel in Berlyn 'n paar jaar voor laasgenoemde se dood. 

Feuerbach, 'n gewese teoloog het horn in 1824 na Hegel gewend, omdat hy ontevrede was oor 

die kompromiee wat teoloe soos Schleiermacher tussen menslike vryheid en afhanklikheid van 

God, kerklike reg en geloofseise wou tref. Feuerbach kon horn nie met hierdie standpunte 

versoen nie. Hy het verder gewonder hoe Hegel se idealistiese benadering met die biologiese en 

fisiese wereld versoen kon word. Hierdie probleem het Feuerbach skepties oor Hegel se 

denkrigting gestem, sodat hy 'n filosofie probeer ontwikkel het wat meer in pas met die 
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wetenskaplike tendense van die l 9de eeu sou wees. Daarin staan hy krities teenoor die 

Christelike teologie en Hegel se filosofie. In die relatiefkort periode tussen 1839 en 1843 het 

daar uit sy pen vier belangrike werke verskyn. In hierdie werke het hy kritiek teen Hegel se 

filosofie en die wese van die Christendom uitgespreek (Eliot 1957). 

F euerbach het tot die gevolgtrekking gekom dat die toekoms van die filosofie in 'n integrasie van 

die humanisme en die naturalisme gelee is. As voorwaarde vir hierdie benadering moes die God 

van die Christendom en die Absolute Gees van Hegel uit teoriee verwyder word. Hierdie 

probleemstelling van Feuerbach het daartoe aanleiding gegee dat atersme gedurende die 

daaropvolgende eeu as grondslag vir die humanisme en die naturalisme gedien het. Die hooftaak 

sou wees om God te humaniseer. Hierdie taak kom tot uiting in: 

• protestantisme waar daar op die belangrikheid van God vir die mens gekonsentreer word; 

• empirisme waar dit om die belangrikheid van God vir die mens en die praktyk gaan; 

• pantersme waar God as dee! van die natuur beskou word; 

• idealisme waar God en die natuur as aspekte binne 'n enkele geestelike werklikheid 

beskou word (Blackburn 1996:138). 

Alhoewel Hegel die argitek van die bovermelde humaniseringsproses was, het hy dit nie self 

deurgevoer nie. Die bonatuurlike is tot die menslike gedegradeer en alles verder tot die natuur 

teruggevoer. Feuerbach het dit as sy taak beskou om hierdie humaniseringsproses tot sy voile 

konsekwensies deur te voer. 

Indien daar aangeneem word dat beide die tersme en die Absolute Gees dieselfde grondslag het, 

dan kan gese word dat die kem van filosofiese besinning in die teologie gelee is. Vir Hegel het 

dit beteken dat die leerstellinge oor God 'n aanloop tot die Absolute Gees vorm. Vir Feuerbach 

daarenteen beteken dit dat die Absolute Gees essensieel van God afhanklik is. Daarom beskou 

F euerbach die Hegeliaanse sisteem as die laaste groot poging om die Christelike dogma onder 

'n filosofiese sluier te herstel. Hegel slaag we! daarin om die afstand tussen neo-Platoniese ENE 

en die persoonlike transendensie van die Christelike geloof te herstel, maar wil steeds die 

wereldse of menslike aan 'n bonatuurlike gees onderwerp. Feuerbach wou sy fokus vanaf die 
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absolute na die teologiese God (as bron van die menslike behoeftes) verplaas. Om <lit te bereik 

wend hy 'n psigogenetiese metode aan met die doe! om die Christelike teologie en die teistiese 

filosofie in onguns te bring en af te breek. Daannee wou hy aandui <lat die besinning oor God of 

die Absolute Gees nie in harmonie met die wense van die mens is nie. Die religie moes radikaal 

bevra word ten einde die denkprosesse wat ten grondslag van !eerstellinge oor God le, bloot te 

stel. Die antropologiese implikasies moes beklemtoon word en alle verwysinge na die 

bonatuurlike verwyder word (Fairchild 1939-1957: Vol. IV, 6-9). Fairchild prys Feuerbach 

omdat hy die mens selfversorgend/outonoom help maak het. Die mens word nou die maatstafvan 

alle denke. 

Volgens F euerbach was die Absolute Gees maar net die mens se eie wese. Heide die religie en 

God is slegs funksies van die menslike wese en bestaan. Die mens se verstand word in so 'n mate 

met homself gevul <lat hy homself as 'n goddelike wese begin beskou. Hierdie wese le egter nie 

buite homself nie, maar daarbinne (Eliot 1957:13). Feuerbach het nie 'n God erken wat 

verwyderd van die mens en die natuur staan nie (Griln 1874: Vol. 2). Die mens besef egter nie 

in sy ontheemde toestand <lat hy homself aanbid nie, maar projekteer sy eie wese in 'n ideale 

goddelike toestand wat niks anders as die totaal van sy eie lewensmoontlikhede is nie. Deur God 

te aanbid eer die mens homself. Daar moet dus van God en die Absolute Gees ontslae geraak 

word. 

F euerbach het 'n delikate operasie probeer uitvoer waarin hy die opvattinge oor God verwyder 

maar die religieuse ingesteldheid probeer behou om sodoende die klem op die mens se beweerde 

perfektheid te laat val. Deur God en die Absolute Gees as illusie voor te stel poog Feuerbach om 

'n humanistiese en sosiale godsdiens te skep waarin God geen rol meer kan en sal vervul nie. In 

hierdie antropologiese godsdiens gaan <lit om menslike verhoudinge binne 'n wereld wat niks 

meer as 'n gemeenskaplike ruimte is nie. Daar was geen moontlikheid om God met die 

humanisme en naturalisme en die materialisme van Feuerbach te versoen nie. 

Die mens kan volgens Feuerbach nie dialekties van enige antler beginsel afgelei word nie, 

daarorn beskou hy die mens as die "absolute". Dit was in wese 'n reaksie teen die pogings van 

rasionaliste om die mens van God afte lei en teen die idealistiese monisrne. Hierdie reaksie van 

Feuerbach is deur die realistiese teisrne gedeel (Collins 1960:245). 
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Dit was Feuerbach se meiring dat die subjektiewe karakter die enigste beginsel en objek van die 

menslike verstand moet wees en dat dit op objektiewe wyse behandel moet word. In hierdie geval 

word die filosofie slegs 'n monoloog wat die wese van die mens en nie die goddelike en 

onafhanklike God bespreek nie. Hy versterk sy beredenering met die volgende uitsprake (Eliot 

1957:14, 15): 

• die waarheid, werklikbeid en sintuiglike is identies; 

• slegs dit wat sintuiglik waargeneem word, vorm dee! van 'n ware bestaan; 

• ruimte en tyd is die enigste eksistensievorme; 

• 'n ware bestaan is slegs in tyd en ruimte moontlik; 

• alle bestaan geskied kwalitatief in die wereld; 

• dit wat die mens nie bernvloed nie, bestaan nie; 

• as God alles wat bestaan negeer, dan negeer dit wat bestaan ook God. 

Hierdie uitsprake is 'n direkte gevolge daarvan dat hy die mens en die natuur verabsoluteer. Sy 

filosofiese leidrade kry hy deur middel van sintuiglike waarnerning van die natuur. Sintuiglike 

waarneming verskaf aan die mens die kriteria vir sy ware bestaan. Die mens moet kies tussen die 

natuur as werklikheid en God of die Absolute Gees as werklikheid. 

Vera! belangrik vir die verspreiding van die atersme was Feuerbach se ontginning van die 

empirisme. Hy poog om die klern in die filosofie vanaf idealisme en teologie na empirisme en 

die natuurwetenskappe te verskuif. Hierdie poging het tot twee belangrike aspekte in sy aterstiese 

argumente aanleiding gegee, naamlik die psigologiese benadering en die praktiese toepassing 

daarvan. Die verpsigologisering van metafisiese aspekte het daartoe aanleiding gegee dat die 

beskouinge oor God tot die psigologiese vlak gereduseer is. Dit vorm ook die basis van sy 

definisie vir 'n die ware bestaan. Die leefWereld is die enigste vorm van bestaan, daarom is 'n 

goddelike gees onversoenbaar met die dinge van die natuur en met die mens se estetiese 

benadering tot hierdie dinge (Collins 1960:247). 

Die praktiese toepassing van die empirisme het Feuerbach se argumente ten gunste van die 

atersme verder gesterk. Met betrekking tot die leefWereld en die ernpiriese analise beweer hy die 

volgende: 
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• die empirisme ontken nie die bestaan van God nie, maar ontken dat daardie bestaan 

aktief, liefdevol en lewensvatbaar is. 

• dit erken God, maar ontken alle implikasies wat met hierdie erkenning mag saamhang. 

Dit werk teen die teologie en ontken selfs dat daar so 'n dissipline bestaan. 

Feuerbach argumenteer dat die besinnende goedkeuring wat die bestaan van God in die filosofie 

geniet het oppervlakkig, oneg en onversoenbaar met sy vroeer vermelde bestaanskriteria is. Hy 

glo dat die mens in sy hart atersties is en dat hy totaal in sy eie wereld opgaan. Die praktiese 

filosofie moet daarom empiries ingestel wees. Hierdie houding is onversoenbaar met die 

heersende beskouinge oor God. 

4.3.3 Karl Marx (1818-1883) 

In 1888 meer as 40 jaar na die verskyning van Feuerbach se The Essence of Christianity (1841) 

en sy antler naturalistiese geskrifte, verwys Friedrich Engels na die geesdriftige ontvangs wat 

hierdie geskrifte onder die liberale volgelinge van Hegel gehad het. Hierdie geesdrif was vir 

Engels absoluut tydig, want dit het horn (Engels) gehelp om met sy religieuse agtergrond te 

breek. Terselfdertyd het dit op kragtige wyse die weg geopen tot Marx se naturalistiese 

humanisme (Comu 1957; Adams 1940). 

Karl Marx het as denker onder die jonger geslag volgelinge van Hegel uitgestaan. Hy het 

Feuerbach se argumente teen Hegel se opvattings oor 'n Absolute Gees ondersteun, maar was 

teleurgesteld met Feuerbach se religieuse humanisme en vae, emosionele begrip van sosiale 

aktiwiteite. Sy eie filosofie het voor 1848 in 'n aantal publikasies vorm aangeneem. Dit was 

voordat hy by ekonomiese probleme en politieke maneuvers in die intemasionale kommunistiese 

beweging betrokke geraak het. Hierdie vroee werke is steeds 'n bron van inspirasie vir Marxiste 

wat 'n aterstiese siening wil handhaaf (Collins 1960:249). 

Na aanleiding van 'n studie van die werke van Epikurus, Hegel en Feuerbach, kom Marx by sy 

primere postulaat, naamlik die dinamiese selfgenoegsaamheid van die mens uit. Marx self noem 

hierdie standpunt 'n naturalistiese humanisme of 'n humanistiese naturalisme. In beide hierdie 
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beklemtoninge harmonieer die werklikheid volkome met die rasionele totaliteit van die mens en 

die natuur. Om hierdie dinamiese samewerking te verseker het Marx die funksie van arbeid 

beklemtoon. Die noodsaaklike funksie van arbeid is om die natuur te humaniseer en die mens 

vir die natuur te win (Collins 1960:250). Om sy redenasie te staaf wys hy op die 

transformasiekrag van arbeid in die geskiedenis. Deur Marx se bemoeienis word die mens as 

sosiale wese beklemtoon asook die mens se afhanklikheid van die natuur. Daardeur word die 

natuur in die kollig geplaas (Mautner 1997:339). 

Die dialektiese betekenis van die geskiedenis is volgens Marx suiwer immanent en werelds. Aile 

sosiale revolusies is daarop gerig om die sosiale totaliteit van die mens se arbeid in die natuur 

te realiseer. Dit is ook 'n skerper beklemtoning van die sosiale en historiese aspekte van 

Feuerbach se naturalisme. Daarmee poog Marx om God uit die filosofie en die praktiese Jewe 

te weer. In hierdie opsig stem hy heelhartig met Feuerbach saam wanneer die se dat hoe meer die 

mens aan God toeskryf, hoe kleiner word sy eie aandeel. Hy meen gevolglik dat die mens sy eie 

kulturele prestasies, intelligensie en arbeid moet eerbiedig en geen tyd moet vermors deur God 

in die religie aan te val en te kritiseer nie. Laasgenoemde kritiek het Feuerbach reeds in beginsel 

voltooi (Blackburn 1996:232). "Bewyse" vir God se bestaan is volgens Marx niks anders as 

illusie of aanduidings daarvan dat die mens van homself begin bewus word nie (Collins 

1960:251). 

W anneer daar vrae oor die skepping gevra word, is die mens besig om sy eie aandeel ( arbeid) te 

misken (Stone 1947:26). Wanneer die mens die vraag oor God se bestaan stel, gee dit tot 

vervreemding en ontheemding aanleiding. Slegs standpunte wat gedurende die tydperk van 

V erligting aan die orde was, asook Hegel se Absolute was aan Marx bekend. Hy het nie Hegel 

se gedagte van 'n God wat aan die Absolute Gees ondergeskik gestel is, ondersteun nie. Hy het 

verder nie besef dat bogenoemde die teisme verwerp nie. Saam met Feuerbach het hy ook nie die 

belangrike vraag of God en die Absolute Gees dieselfde beteken, beantwoord nie. Marx het 

Hegel gekritiseer omdat laasgenoemde prominensie aan ontologiese bewyse van God se bestaan 

verleen het. Hy het di! veral gehad teen die gedagte dat die mens se selfbewussyn alleen in <liens 

van die absolute bewussyn belangrik is en steun die gedagte van Feuerbach dat daar afstand 

tussen die Absolute Gees en die werke van die mens behou moet word (Collins 1960:253). 



162 

Wat die religieuse vervreemding betref is Marx veel aan Feuerbach verskuldig, maar toon hy 'n 

meer kritiese houding. Hy stem egter nie saam met Feuerbach wanneer laasgenoemde tussen 

teologie en religie onderskei nie, asook nie met sy poging om 'n humanistiese godsdiens sonder 

God te propageer nie. Marx wend 'n poging aan om die gaping tussen teologie en religieuse 

standpunte te vemou. Elke religieuse optrede het volgens Marx een of ander vorm van 

vervreemding tot gevolg wat skadelik op die mens inwerk. Marx se filosofie was in wese teen 

die religie gemik en nie soseer van 'n aterstiese aard nie (Mautner 1997 :340). Sy kritiek teen die 

religie was hoofsaaklik op die metodologie en nie soseer op die metafisiese verbintenisse daarvan 

gemiknie. 

Marx ontken die bestaan van enige opperwese wat los van die wereld staan. Hy glo dat wanneer 

die mens God aanvaar, dan is hy besig om homself en die natuur te benadeel. Die religie is nou 

in hierdie verband nie net vir Marx 'n abstrakte objektivering nie, maar word aan God en die 

Absolute Gees van Hegel gekoppel. Marx het gevolglik nie net God en die Absolute Gees 

gekritiseer nie maar totaal ontken dat daar 'n God en Absolute Gees bestaan. Die rede waarom 

die mens sy ideale in 'n bonatuurlike wereld projekteer vind hy in die omstandighede van 

onderdrukking wat hy in die leefWereld waameem. 

Gaandeweg het Marx se negatiewe houding teenoor die telsme en die religie egter 'n 

ondergeskikte posisie teenoor die politieke ekonomie begin inneem. Hy trek 'n sterk parallel 

tussen religie en privaatbesit. Die bepalende faktor in sy dialektiese en ekonomiese materialisme 

is dat dit die mens van sy eie wese vervreem (Acton 1957:51-71, 116-133). Vanuit Marx se 

perspektief word telsme deur die praktyk, dit wil se die sosiale, die wetlike en politieke 

veranderinge, weerle en nie soseer deur besinnende analise nie (Collins 1960:256). Sosiale 

veranderinge wat binne 'n sosiale orde geskied maak die te!stiese en religieuse standpunte 

betekenis- en sinloos. Marx het geglo dat sosiale veranderinge wat deur die mens se arbeid 

bewerkstellig word, die stryd tussen die telsme en atelsme irrelevant sou maak. 
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4.3.4 Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

'n Kragtige poging om die atelsme as edel en navolgenswaardig voor te stel, het van Nietzsche 

gekom. Nietzsche het die atelstiese neigings van sy tyd op die wetenskap en kultuur van die 20ste 

eeu oorgedra. Sy interpretasies het die atelstiese-georienteerde dee! van die eksistensialiste 

daarvan oortuig dat die bestaan van God bevraagteken moet word en dat daar selfs gese kan word 

dat die wt\reld godloos geword het. 

Nietzsche se neiging tot atelsme het 'n aanvang geneem toe hy as 'n jongman die werke van 

Arthur Schopenhauer (1788-1860) bestudeer het (Blackburn 1996:342-343). Om Nietzsche se 

werk te kan begryp moet Schopenhauer begryp word. Schopenhauer het gese God is veronderstel 

om die skepper van alles te wees, maar die goddelike dinge kan nie sintuiglik waargeneem word 

nie. Die beginsel van toereikende denke berus egter net op sintuiglike waameming, sodat die 

totale werklikheid buite die mens se denkvermoens val. Schopenhauer, 'n atels, verwerp Wolff 

se God, die morele postulaat van Kant en die Absolute Gees van Hegel totaal (Collins 1960:258). 

Volgens horn bestaan daar net een verstandelike entiteit, naamlik die kosmiese wil-om-te-lewe 

waarvan slegs intultiefkennis geneem kan word. Hierdie wil is die bron van alle strewes en pyn 

van die mens. Die boodskap wat die Christendom uitdra, druis dus teen die sensuele aspekte van 

die wereld in. Wanneer die wil-om-te-lewe ontken word, ontstaan die nihilisme. 

Hierdie idees van Schopenhauer het Nietzsche gehelp om met sy religieuse verlede te breek en 

openlik atelsme te verkondig. Hy het dan ook vir Kant en Schopenhauer uitgesonder as daardie 

denkers wat die eerste radikale weerstand teen die optimisme van die Westerse kultuur en 

godsdiens gebied het. Kant het onder andere die twyfel uitgespreek of die mens daartoe in staat 

is om God met sy verstand te bereik. Dit was egter Schopenhauer wat daarin kon slaag om die 

Absolute Gees van Hegel effektief met behulp van sy irrasionele kosmiese wil teen te werk. 

Nietzsche was veral met Schopenhauer se eerlikheid en openhartige atelsme bemdruk. Hierdie 

eerlikheid het volgens Nietzsche die oe van die Weste vir die groot "leuen" van die Christendom 

geopen (Nietzsche 1920-1929:XII:288; Copleston & Nietzsche 1942:142-162; Lowith 1941). 

Nietzsche waarsku dat daar onvermydelike implikasies in die beloftes van die Westerse kultuur 
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opgesluit le en vra dat men8e eerlikheid en moed aan die dag moet le en die atersme moet 

ondersteun. Hy hou homself dan ook voor as 'n opperste aters wat autiterstiese argumente 

wetenskaplik wil staaf en die vryheid van die mens wil bewerkstellig. Sy antiterstiese veldtog val 

in twee fases uiteen, naamlik 

• die eksperimentele toetsing van alle beskouinge oor die bestaan en kennis van die mens; 

• die dramatiese aankondiging dat God "dood" is. 

Nietzsche het in sy toepassing van die ateisme die patroon van Feuerbach en Marx gevolg, maar 

'n eie beeld van die filosoofvan die toekoms geskep. Die filosoof sou skepties en krities optree 

en alles eksperimenteel probeer bevestig. Hy sou alle tradisie krities bejeen en nie skroom om 

daardie aannames oor die bestaan van God wat nie eksperimenteel bewysbaar is nie, te verwerp. 

Die filosoof van die toekoms sou bereid en voorbereid moes wees om 'n radikale nuwe houding 

teenoor die wereld, homself en God in te neem. Om hierdie metafisiese eksperiment aanneemlik 

en onontwykbaar te maak het Nietzsche dit as latente oorsaak van die filosofiese en 

wetenskaplike bevindinge van die 19de eeu voorgestel. Die werklikheid word dan 'n see van 

wordingsgeleenthede wat eie energie opwek en wat die wil-tot-mag verteenwoordig. Ten einde 

sy veralgemenings te regverdig beroep hy horn daarop dat wetenskaplike metodes doelmatigheid 

en uniformiteit van beginsels aanprys. Tensy duidelike bewyse bestaan dat omstandighede 

verander het, kan daar met veiligheid aanvaar word dat individuele faktore die karakter van die 

werklikheid bepaal. Gedurende die laat 19de eeu was Darwin se evolusieteorie die belangrikste 

ontwikkeling op die gebied van die biologiese wetenskappe. Ten spyte van die skerp kritiek wat 

hy van Darwin se volgelinge ontvang het, het Nietzsche aan evolusie 'n metafisiese betekenis 

gegee wat ver bokant die biologiese waamemings uitgestyg het. Die doe! hiervan was om 

wetenskaplike regverdiging vir die drastiese veranderinge in die totale werklikheid en die 

immanente betekenis van lewensdrifte te verkry. 

Nietzsche gebruik ook die geskiedenis en die klassieke filosofie om die veranderlikheid in 

menslike instellings, begrippe en tale aan te toon. Omdat die mens in 'n evolusionere vloei 

vasgevang sit, is dit duidelik dat die monisme van wording en die wil tot mag as fundamentele 
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beskrywing van die werklikheid behoort te dien. Die mens skep sy eie strukture en relasies aan 

die hand waarvan die werklikheid georden word. Hierdie strukture is produkte van die kosmiese 

wil-tot-mag. Die mens wil hierdie wordingsgeleenthede so spoedig moontlik stabiliseer en sinvol 

maak. Kennis word deur die betekenis wat dit vir die wereld het en deur die wil-tot-mag bepaal. 

Die eerlike filosoof probeer orde skep en waardes bepaal (Morgan 1941 ). Omdat alle betekenisse 

en waardes suiwer van menslike oorsprong is en binne die grense van wording gegee word, is 

die strukture en relasies in die wereld as geheel immanent in ontstaan en betekenis. 

Nietzsche se die mens kan slegs van daardie waarheid praat wat hy selfbekom het. Daar is geen 

absolute waarheid nie. Daarom is dit sinloos om van die absolute waarheid van 'n transendentale 

God te praat (Collins 1960:261 ). Menslike waarhede is niks anders as perspektiewe op besondere 

situasies en bepaalde doelwitte nie. Hierdie waarhede is talryk, kan hersien word en het 

betrekking op projekte wat die mens aanpak. Dit geld ook vir morele waarhede. Daar bestaan 

geen universele morele wereldorde of absolute goed nie. Nietzsche se eksperimentering behou 

deurgaans sy streng hipoteties-deduktiewe karakter en spel die implikasies uit indien sekere 

aspekte van Kant en Schopenhauer se werk in 'n volwaardige metafisika sou ontwikkel. Die 

fenomenoloe en eksistensialiste het in hul besinning oor die natuur en die wereld sekere relasies 

buite rekening gelaat wat sintuiglik waameembaar is of wat deur die wil-tot-mag bepaal kan 

word. Hui strukture bepaal relasies en optredes wat deur die mens ontdek word en nie bloot 

geproduseer word nie. Nietzsche beskou die afwesigheid van bogenoemde relasies as 'n 

verskraling van die kennis van die natuur. Sy metafisiese insig dat die wil-tot-mag as agent 

op tree om strukture te skep, open volgens horn die weg vir 'n meer realistiese gebruik van die 

menslike verstand om die natuur te leer ken en te evalueer. Indien die mens dan aspekte van die 

wording en die wil-tot-mag bevraagteken, dan boet hy sy lojaliteit teenoor die natuur en sy eie 

gesitueerdheid in. 

Deur God "dood" te verklaar het Nietzsche veel meer gedoen as om slegs wat Hegel gese het, 

te herhaal. In plaas daarvan dat hy hierdie tema as inleiding tot die waarheid van die Absolute 

Gees gebruik, beskou hy dit as die gevolge van 'n denkfout wat daar oor die Absolute Gees 

begaan is. Hy glo dat wording nie binne die konteks van die Absolute Gees hoort nie en beskou 
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God as die illusie wat daar oor die absolute bestaan. God is "dood" omdat die absolute en ewige 

as 'n blote skepping van die mens blootge!e word. 

Soos by Feuerbach het Nietzsche die denke oor God aan 'n streng psigologiese denkproses 

onderwerp. In sy monistiese benadering het dit suiwer om die ontstaan en waarde van die denke 

oor God gegaan en is die metafisiese moontlikhede daarvan nie oorweeg nie. Die kulturele verval 

en die afname in geloof in God wat daar in die Weste waameembaar was, was vir horn 'n 

aanduiding dat die gronde waarop die idee dat daar 'n God bestaan, gebou was, verval het en dat 

God gevolglik "dood" is. Hierdie verklaring van Nietzsche, dat God "dood" is, en die 

veranderinge wat dit tot gevolg gehad het, bet tot 'n relativering van waardes en standaarde 

aanleiding gegee en bet die kultuur onberekenbare skade berokken. Die vraag het ontstaan of die 

wereld nog enige betekenis en sin het. 

Die skuld vir bogenoemde dekadensie le Nietzsche suiwer voor die deur van die mens self. Die 

mens het die "idee" dat daar 'n God bestaan, geskep en is self ook vir die "dood" van hierdie idee 

verantwoordelik. Hy moet dus self die verantwoordelikheid aanvaar (Mautner 1997:385-388). 

Nietzsche gebruik Zarathustra se werk as voorbeeld om homself as die filosoof van die toekoms 

voor te stel. Zarathustra het die "dood" van God as die grootste historiese gebeurtenis van alle 

lye beskou. Die skaduwee van hierdie gebeurtenis sou oor die ganse kulturele landskap val en 

baie pyn veroorsaak (Collins 1960:264). Die geslagte na hierdie gebeurtenis !ewe in die 

skaduwee van God se "dood". God is nie meer geloofwaardig nie en kan nie !anger op die "steun 

van die mens staatmaak" nie (Kaufinann 1954:627). Teisme is die mens se grootste vyand. God 

is die antitese van die mens se !ewe en ideale en verteenwoordig nie meer die hoogste waardes 

nie. Nietzsche poog om sy bewerings met historiese feite te staaf en wys daarop dat sekere 

waardes tydgebonde is (Cowan 1955: 148; Bindschedler 1954). Hy identifiseer probleme van sy 

eie tyd en voer dit dan terug na die idee dat God bestaan om sodoende God en die telsme verdag 

te maak. Nietzsche se Christelikheid is niks anders as Platonisme nie, terwyl Hegel as die 

teoretikus van die Christelike teologie beskou kan word. Die leerstellinge oor God is 'n sintese 

tussen Platonisme, Kant se dualisme en Hegel se absolutisme. Nietzsche gebruik gevolglik die 
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"dood" van God met die doe! om die instellinge van sy tyd te laat verbrokkel en morele sisteme 

tot 'n val te bring. 

Uit bogenoemde kan afgelei word hoe vyandig Nietzsche teenoor God staan. Hy maak geen 

verskil tussen God en die werklikheid nie. Die idee van 'n transendentale God is volgens horn vir 

al die ellende in die wereld verantwoordelik (Blackburn 1996:261-262; Jaspers 1950) en moet 

met rninagting verwerp word. Diegene wat God aanvaar, verraai daardie kennis wat op die 

wetenskaplike metodes en sintuiglike waarneming berus. V erder wyk dit van die morele energie 

en lewegewende doelstellings van die wil-tot-mag a£ Laasgenoemde is vernietigend. 

In sy Antichris (1888) beskou hy geloof in God as 'n "oorlogverklaring" teen die !ewe en die 

natuur. Alie belastering en leuens wat in die wereld in omgang is, het hul ontstaan in 

bogenoemde geloo£ God is niks anders as die vergoddeliking van die niksheid, die nihilisme nie. 

God is nihilisme wat deur die mens heilig verklaar is (Siegmund 1946). Nietzsche het homself 

so volkome teen die idee dat God bestaan gerig dat hy skoon vergeet het om krities teenoor sy 

eie werk te staan. Die feit dat God "dood" verklaar is, kan volgens Nietzsche as die eerste stap 

beskou word om die verantwoordelikheid van die mens en sy beheer oor die natuur te herstel. 

Die idee van Nietzsche dat die wereld uit onbeperkte moontlikhede bestaan en deur die wil-tot

mag beheer word, het spoedig die metafisiese kriterium geword waaraan alle filosofiee 

onderwerp moes word. Nietzsche glo egter dat beskouinge oor God in die weg van ontwikkeling 

staan en dat dit daarom aan streng kritiek onderwerp moet word. Dit is belangrik dat die mens 

kennis moet bekom, want kennis is die bron van alle waardes en verskaf die wil om te !ewe. 

Indien die mens nie kreatief deelneem nie, word hy sy vryheid, mag en wil ontneem (Collins 

1960:266). Om die invloed van die telsme te verminder skep hy sy oppermens (Uebermensch) 

en probeer die telsme vervang. Hy wou 'n godlose bestaan vir die mens aanvaarbaar maak. 

Transendensie is as 'n leuen afgemaak. Die mens moet sy eie wette maak. 

Nietzsche is saam met Kierkegaard een van die hoof eksponente van eksistensialisme. Hulle loon 

'n lewendige belangstelling in die vraag na God en die menslike bestaan. 
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4.3.5 Die Amerikaanse naturalisme en wetenskapsbeskouing 

F euerbach, Marx en Nietzsche het atelstiese naturalisme beoefen, maar nie alle naturaliste is 

atelste nie. Die naturalisme (as 'n filosofie) beklemtoon die studie van natuurlike kragte. Hierdie 

denkrigting probeer die wereld en die mens volgens natuurwette verklaar. Alles ontwikkel 

volgens die naturalisme deur 'n evolusieproses uit materie maar sluit God nie noodwendig uit nie. 

Die bonatuurlike word egter meestal uitgesluit. 

Die epistemologiese naturalisme sluit byvoorbeeld enige geopenbaarde waarhede en genade uit 

wat nie langs die weg van natuurlike magte verkry kan word nie. Indien daar dus aan God 

erkenning gegee word, moet dit vanuit die natuur geskied. Die metafisiese naturalisme plaas die 

grootste beperking op die idee van God deur te ontken dat God as bonatuurlike wese bestaan. Die 

ontwikkeling van atelsme in Europa en Amerika word juis aan 'n metodologiese en metafisiese 

ontkenning van enige bonatuurlike magte gewyt. Een van die belangrikste eksponente van die 

naturalisme is Auguste Comte (1798-1857). Comte se naturalisme berus op die aanname dat die 

sintuiglike werklikheid en die wette waarop dit berus nie getransendeer kan word nie. Die wereld 

word sodoende as die absolute aanvaar. Die mens moet die wereld en nie God nie aanbid (Comte 

1883; Caird 1885). Daardeurverplaas hy die fokus vanafGod na die ateYsme en probeer om dit 

op metodologiese gronde te regverdig. Slegs dit wat wetenskaplik en metodologies geverifieer 

kan word, is aanvaarbaar. 

'n Wetenskaplik georienteerde naturalisme het in Amerika deur die werke van George Santayana 

(1863-1952), Dewey (1859-1952), en andere bekend geraak. Alhoewel daar groot verskille in 

benadering tussen bogenoemde denkers voorkom, het hulle oor een aspek saamgestem, naamlik 

dat God verwerp moet word en dat daar nie so-iets soos persoonlike onsterflikheid bestaan nie 

(Blackburn 1996:255). Die Amerikaanse naturaliste beklemtoon dat hulle die "filosofie van die 

toekoms" of "postrnodernisme" beoefen. Tog aanvaar hulle sekere uitsprake van die l 9de eeu, 

byvoorbeeld: 

• dat die mens deur logiese en sosiale ervaringe verenig word; 
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• dat hierdie ervaringe eksperimenteel gestaafkan word; 

• dat die idealistiese aktiwiteite en omgewing van die mens na biologiese en antropologiese 

kategoriee herlei kan word; 

• die eksperimentele metode na alle dele van die menslike ervaring uitgebrei kan word. 

Hierdie denkers het dit aan Hegel te danke dat die Totale Werklikheid geken kan word. Die 

"Totale Werklikheid" dui hier op die natuur, wat 'n eie aktualiteit en betekenis het. Objekte in 

die natuur moet aan die hand van die fisika, die biologie en die antropologie bestudeer word 

(Collins 1960:270), want hierdie objekte behou hul geldigheid slegs binne die logiese eenheid 

van die wetenskap. 

Die Amerikaanse naturaliste laat die klem op die eksistensiele en oorsaaklike oorsprong van 

dinge val, maar laat tog die weg oop vir hoer organisasievorme. Die naturalisme akkommodeer 

'n veelvoud van vorme en funksies, maar nie 'n veelvoudige bestaan sonder afhanklikheid van 

die materie nie. Vir die naturaliste is die werklike bestaan 'n natuurlike bestaan (Krikorian 

1968:373-374; Hook 1956:236-258). Outentieke filosofiese vrae is volgens hierdie naturaliste 

daardie vrae wat veronderstel dat slegs die natuur bestaan: daar bestaan geen bewyse dat daar 'n 

transendente God bestaan nie. Hier is ook tekens van die historiese reduksionisme wat eie aan 

die atelsme geword het. 

Die naturalisme verdedig die egtheid van die natuur en die bevoegdheid van die wetenskaplike 

metode teen die "bedreiging" van die transendentale metafisika. 

4.3.5.1 John Dewey (1859-1952) 

Dewey het die bedreiging wat God na bewering vir die natuur en die metodologie sou inhou, 

beklemtoon. Ook hy gee 'n psigologiese antwoord op die vrae rondom die Godsidee of die 

Absolute Gees. Daarvolgens is die te!sme tot so 'n mate deur die veranderinge, die toeval en 

relatiwiteit van die werklikheid geskok dat dit begin strewe het na 'n ideale sfeer of absolute 

bestaan waarin die mens veilig kan voe!. Die mens rnislei homself wanneer hy hierdie 

transendentale ideale as die werklikheid of God aanvaar. 
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Onderliggend aan Dewey se benadering tot kennis oor Goel le vier opvattings wat as die 

grondslag vir eietydse naturalistiese denke beskou kanword (Romanell 1958:5; Nagel 1956:3-

18; Dewey 1948:16-24, 103-112; Dewey 1926:32-34, 48-62; Dewey 1929:3-40). Deweyverskaf 

die volgende redes waarom die metafisiese werklikheid nie aanvaarbaar is nie: 

• dit sou 'n breuk in die kontinuiteit van die natuur veroorsaak; 

• dit sou alle wereldse/natuurlike dinge, toevallighede en veranderinge devalueer; 

• dit sou die kontinuYteit van wetenskaplike metodes en die respek vir die waameembare 

vernietig; 

• wanneer die mens oor God besin, dan onttrek hy sy energie uit die leefwereld en die 

praktyk. Dit skep groot probleme op wetenskaplike vlak en bring mee dat die mens nie 

sy verantwoordelikhede in die gemeenskap kan nakom nie. 

Dewey beskou die teYsme as rampspoedig vir die individu en die gemeenskap. Sy kritiek kan 

egter moeilik op 'n realisties begronde teYsme van toepassing gemaak word, want die teYstiese 

leerstellinge oor God sluit nie die eenheid en kontinurteit van die wereldse bestaan uit nie. In 'n 

teYsties waargenome wereld is daar voortdurende wisselwerking tussen God die Skepper en Sy 

skepping. Om God te aanvaar beteken nie 'n onderbreking van die kontinuiteit van die natuur nie, 

maar plaas dit juis in relasie tot die Skepper. Dewey onderskei egter nie duidelik genoeg tussen 

die Absolute Gees van Hegel en die God van die teYsme nie (Collins 1960:274). Wanneer daar 

oor die aktualiteit van God besin word, dan is dit nie ten koste van die betekenis en integriteit van 

die wereldse dinge nie. Daar behoort wedersydse respek betoon te word. 

Die realistiese teYsme maak op geen inturtiewe insigte aanspraak nie. Kennis oor God berus op 

besinning. Sekere waarhede oor God kan langs die weg van gewone denkprosesse waargeneem 

en geanaliseer word, want teYsme ontken nie die geldigheid en noodsaaklikheid van die 

wetenskaplike metode nie. Die naturalisme maak die aanspraak dat daar nie met behulp van 

besinning bokant die sintuiglik waameembare uitgestyg kan word nie. Hier is daar dus van 

botsende belange tussen die teYsme en die naturalisme sprake. Die besinnende denke bestudeer 

juis die mens in sy leefwereld en in relasie met God. 
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Dewey bet die belangstelling van die mens in die praktyk laat herlewe en wys terselfdertyd op 

die verantwoordelikhede wat by in die gemeenskap bet. Alleen wanneer daar balans en 

kontinurteit tussen besinnende denke en praktiese aangeleenthede gehandhaafword, stel dit die 

mens in staat om waarhede te bekom sender dat God daardeur tot 'n funksie gereduseer word. 

Die naturalisme aanvaar dat grondige navorsing net tot verdere uitbreiding van tyd-ruimtelike 

aangeleenthede aanleiding gee en dat God nie deur middel van navorsing bereik kan word nie. 

Frederick Woodbridge hied hieroor die oortuigendste argumente. 

4.3.5.2 Frederick Woodbridge (1867-1940) 

Woodbridge beskou die metafisika primer as 'n analities gedetermineerde bestaanstruktuur. 

Hierdie struktuurword deur die bekende werklikheid begrens (Woodbridge 1937:21-24, 41-46, 

154-157). Om hierdie struktuur te kan verstaan, moet die mens sy filosofiese nuuskierigheid 

versigtig onderdruk (Collins 1960:275), want dit is nie vir horn moontlik om oor 'n transendente 

God te besin nie. Een van die redes vir hierdie naturalistiese beperking is om te probeer verhoed 

dat die natuur op idealistiese wyse by die geestelike totaliteit betrek word. 

Woodbridge self erken dat sy eie benadering nie al die vrae oor die oorsprong van alles kan 

beantwoord nie. Hy kom tot dieselfde gevolgtrekkings as Feuerbach en Marx, naamlik dat 'n 

analise in basiese strukture eindig en nie langs dialektiese weg beredeneer kan word nie. 

4.3.6 Logiese positivisme of empirisme en die eliminasie van kennis 

Alfred Ayer (1946:9) bet probeer bewys dat metafisiese kennis van God onmoontlik en sender 

betekenis is. Hy vind dit egter moeilik om die nodige bewyse te vind, want 'n verklaring oor God 

se bestaan kan nie logies of matematies geverifieer word nie. Ayer se daar bestaan geen wyse om 

die bestaan van God langs die weg van besinning te bepaal nie. Daar kan ook nie gedemonstreer 

word dat God nie bestaan nie. Dit kan gedeeltelik daaraan toegeskryf word dat verklarings oor 

God 'n subjektiewe en emosionele betekenis bet (Collins 1960:282). 



172 

Eietydse logiese empiriste het spoedig besef dat bogenoemde benadering van Ayer oor die 

metafisiese denke hersien behoort te word. Een van die belangrikste el::sponente van hierdie 

pragmatiese en realistiese benadering is Herbart Feig! (Blackbum 1996:297). Hy stel voor dat 

daar tussen formele en emosionele verklarings onderskei moet word. Hy ondersteun Ayer se 

beskouinge oor die metafisika. 'n Kardinale onderskeiding moet egter volgens horn tussen 'n 

transendentale metafisika en 'n natuurlike teologie gemaak word. Die filosofiese benadering van 

die logiese empirisme tot God, verskil nie radikaal van die van die Amerikaanse naturalisme nie. 

Beide benaderings was van mening dat argumente oor God uit die toekomstige filosofiese 

gesprekke geweer moes word (Newton 1934; Newton 1953). 

Die modeme ateYsme het as gevolg van die besondere intellektuele omstandighede waaruit dit 

ontstaan het, besondere kwaliteite ontwikkel. Drie duidelike neigings was daarvoor 

verantwoordelik dat die natuurlike aspekte van die werklikheid verabsoluteer is, naamlik 

• die matematisering en vertegnifisering van die natuur; 

• die beklemtoning van God se transendensie in plaas van Sy immanensie; 

• die beskouing van sintuiglik waameembare dinge as fenomenaal. 

In die Jig van bogenoemde was daar twee keuses vir die 19de eeuse denkers, naamlik om in hulle 

denke 

• die natuur te vergoddelik of 

• die goddelike totaal uit te sluit. 

Eersgenoemde was die weg wat die transendentale idealisme en Hegel gevolg het en 

laasgenoemde die weg van die atelsme. Selfs in die ergste vorm van empirisme het die modeme 

atelsme in hul poging om God uit te sluit, dednktief te werk gegaan en van 'n immanente 

bestaansbegrip uitgegaan (Edwards & Pap 1957:446-463). 
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4.4 OPV ATTINGS OOR GOD AS 'N GOD MET BEPERKTE MOONTLIKHEDE 

Indien daar uitsluitlik op die opkoms van atelsme gekonsentreer word, vertoon die filosofiese 

strominge na Hegel 'n toenemende ontkenning dat God bestaan. Die !ewe is egter nie s6 

gekompliseerd dat daar net een sienswyse/beskouing oor God se bestaan waargeneem kan word 

nie. Die erkenning wat daar we! aan God se bestaan gegee is, was hoofsaaklik in terme van 

natuurwette. In laasgenoemde geval is daar geen verskil tussen God en die werklikheid gemaak 

nie. Dit is opvallend dat die basis waarop die teoriei! oor God en die oor die atelsme ontwikkel 

het, dieselfde is. 

Om die totale negasie van God se bestaan te probeer voorkom is God onder andere gebruik om 

sekere doelwitte te bereik. So is daar beweer dat God slegs oor beperkte magte beskik. Aan God 

is daar verskillende magte toegeken, so word daar soms van Sy wereldse en soms van goddelike 

perfektheid gepraat. Ander het weer gepraat van 'n wordingsproses waaraan die mens onderwerp 

word (Collins 1960:286). Na die middel van die 19de eeu het die teorie oor God wat die wereld 

as uitgangspunt geneem het, buitengewoon veld gewen. Vera! John Stuart Mill het die idees van 

die empiriste en humanisme met betrekking tot kennis en die kwaad saamgevat. Wat sy werk 

uniek maak, was die gedagte dat 'n telsme wat op wereldse dinge berus, slegs 'n tussentoestand 

verteenwoordig wat later in 'n humanisme ontwikkel. William James daarenteen het die 

pragmatisme as uitgangspunt gebruik om die idealistiese gedagte teen te werk dat die wereld 

slegs 'n fase binne die totale werklikheid verteenwoordig. Die pragmatisme sou ook morele steun 

bied en menslike optrede stimuleer. 

Die evolusionisme kan nie sonder meer as 'n atelstiese teorie afgemaak word nie, want dit het 

ook teoriee oor God ingesluit, onder meer dat God nie die Skepper kan wees nie. Whitehead se 

sistematies evolusionistiese benadering sou die bogenoemde tema omvat. 

4.4.1 John Stuart Mill (1806-1873) 

Mill was 'n ongelowige wat van kleins af deur sy vader geleer is om die Calvinisme op alle 

gebiede te beveg (Collins 1960:287). Hy het nie vrae oor die ontstaan van die wereld en die mens 
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gevra nie, omdat dit volgens horn buite die ervaringsveld van die mens le. Hierdie mening is 

versterk deur 'n studie wat hy van die werke van Hume en Comte gemaak het. Hy stem dan ook 

ten volle met Comte saam wanneer die se dat God uit die religie geweer moet word en dat 'n 

positivisties-humanistiese godsdiens nagestreefmoet word (Mill 1873). 

Mill het die vraag na die tersme vanuit 'n vars en persoonlike hoek benader. Beide Saint-Simon 

en Comte het die 19de eeu as 'n oorgangstydperk beskou. Gedurende hierdie tydperk is daar baie 

kritiek teen die tersme uitgespreek. Comte was bereid om kompromiee met die Katolieke Kerk 

aan te gaan. Mill het op grond van laasgenoemde besef dat die onmiddellike uitsluiting van die 

tersme nie die gewensde uitwerking sou he nie (Mill 1873:15, 16; Ward 1884:106-118). 

Mill het horn lewenslank met die vraag, na die mate waarin 'n fenomenoloog en positivis hulle 

met die vraag na God mag bemoei, besig gehou. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat die 

enigste soort telsme wat aanvaarbaar is, die van 'n God met beperkte kennis en mag is. 

Laasgenoemde is die enigste verskil wat daar tussen Mill se benadering en Comte se 

humanistiese benadering van die godsdiens waarneembaar is. Die eerste taak wat Mill homself 

opgele het was om vas te stel of die intellektuele en sosiale omstandighede die verwerping van 

God en die oorgang na 'n humanistiese godsdiens regverdig. Op logiese sowel as praktiese 

gronde was die antwoord negatief. Mill het gevolglik 'n kompromie vir die oorgangstydperk 

voorgestel. 

In sy kompromie het Mill gesorg dat hy sy aanbevelings voldoende kwalifiseer ten einde die 

nodige progressie te verseker en sy doe!, naamlik sosiale en religieuse humanisme te kan bereik. 

Sy hoof beskerming het hy in 'n onderskeiding tussen die feitelike waarheid en hoop wat op 

aannames berus, gevind (Elliot 1910:II, 63-64; Mill 1874:103-105). Hy kon nooit begryp hoe die 

aanvaarding van God die status van 'n induktiewe geloofkon aanneem nie. lnduktiewe geloof 

hoort by die fisiese en sosiale wetenskappe. 

4.4.1.1 Die bestaan van God 

Mill beskryf sy eie posisie as die van 'n rasionele skeptikus wat 'n tersme van die verbeelding en 
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gevoelens insluit. Laasgenoemde is gekant teen onvoorwaardelike geloof in God, atelsme of 

agnostisisme. Mill laat geen ruimte vir enige geloof in God of enige goddelike openbaring nie 

(Mill 1865:88-105; Stephen 1900:III, 376-452). Pogings om langs dialektiese weg of deur 

teenstellings kennis oor God te bekom, is heftig deur Mill gekritiseer. Hy bet tot die 

gevolgtrekking gekom dat die enigste wyse om God te leer ken deur middel van 'n analise van 

die wereld en deur aprioristiese besinning is. 

Mill bet alle vorme van dogmatisme met agterdog bejeen. Vera! die dogmaties-metafisiese 

verklarings van die naturalistiese atel:sme laat horn twyfel. Hy bet ook nie die werklikheid met 

die natuur gelyk gestel om sodoende die moontlikheid van 'n bonatuurlike bestaan uit te skakel 

nie. Netso bet hy nie elke vorm van atelsme uitgesluit nie, maar slegs die naturalistiese ateYsme. 

Terselfdertyd bet hy homself van die denkwyses van die Verligting onderskei en die 

evolusionisme sorgvuldig oorweeg (Mill 1874: 138-175). In hierdie verband het hy verklaar dat 

Darwin se Origin of Species (1859) nie intrinsiek absurd is nie. Die evolusieteorie is nie 

onverenigbaar met kennis van God nie (Collins 1960:292). Mill het egter geweier om hierdie feit 

as 'n indnktiewe waarheid te aanvaar. Volgens horn is die gedagte dat God bestaan, niks anders 

as die mens se verbeelding en hoop nie. Hy bet nooit probeer om 'n nie-fenomenologiese begrip 

van die skepping te vorm nie, maar spreek we! sy teenkanting uit teen Kant se verwerping van 

alle besinning oor God se bestaan. 

4.4.1.2 Die beperking van God se mag 

Mill bet gese dit is die mens se verbeelding wat met horn op loop gaan wanneer hy praat van 'n 

intelligente, magtige en perfekte God. 'n Indnktief ingestelde God kan ook nie die skepper van 

alles genoem word nie, maar hoogstens as die organiseerder daarvan bekend staan. God se mag 

en intelligensie is dus beperk. God is nie almagtig of tot alles in staat nie (Mill 1874:37-38, 176-

177). 

Op grond van bogenoemde argument bet Mill die goddelike mag van al die antler moontlikhede 

van die werklikheid onderskei en geYsoleer. Hy bet nie nodig gehad om met die metafisiese 

implikasies van hierdie isolering rekening te hou nie, want sy eie benadering tot God is nie

metafisies. 
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4. 4.1. 3 Die morele utiliteitswaarde van funksionele teisme 

In die konteks van Mill se benadering word God as 'n funksie beskou en is menslike 

samewerking belangrik (Mautner 1997:352-353). Die orde in die heelal maak die mens gelukkig 

en stimuleer sy verbeelding. Dit het volgens Mill praktiese implikasies: deur die klem op die 

welwillendheid van God te plaas, word daar 'n einde aan die neutraliteit wat deur die Britse 

empiriste oordie bestaan van God gehandhaafis, gebring (Collins 1960:296). Mill was gereed 

om in beperkte mate vir die goddelike in sy werk ruimte te maak, totdat daar tot 'n suiwer 

humanisme gevorder kon word. In plaas van die funksionalisme wat eie aan die rasionalisme en 

die idealisme is, het hy funksionele tersme in gedagte gehad. Hierdie tersme moes 

utiliteitswaarde he en die doe! van 'n positiewe tipe empirisme dien. 

In sy poging om die kontinmteit tussen goddelike en menslike moontlikhede te behou, het Mill 

getoon dat hy van die kontras tussen die dialekties verkree absolute en God bewus is (Mill 

1865:101). Wanneer daar dus van God se goddelike goedheid en welwillendheid gepraat word, 

verteenwoordig dit maar slegs daardie selfde kwaliteite by die mens. Hy het die goddelike mag 

van die absolute gees gekritiseer omdat dit die mens demoraliseer. God kan slegs deur middel 

van die mens se gevoelens in Sy wese geken word (Mill 1874:39, 116-117). 

Mill wou Goethe se voorspelling probeer bewaarheid, naarnlik dat daar 'n nuwe era van geloof 

sou aanbreek wat nie op die tersme van God sou berus nie, maar op die ideaal van die totale 

immanente vooruitgang van die mens. 'n Sosiaal georganiseerde geloof sou egter stewig gevestig 

moes word. 

4.4.2 William James (1842-1910) 

Die intellektuele invloed wat die werk van Mill op die godsdienstige vorming van William James 

gehad het, kan uit nagelate briewe afgelei word. Mill se logiese en psigologiese beskouinge was 

vir James te atomisties en meganies ingestel in 'n tydperk waarin daar van evolusie gepraat is. 

Hy het egter simpatiek gestaan teenoor Mill se benadering met betrekking tot morele en 

religieuse aangeleenthede. Hier is 'n omrnekeer in perspektief waarneembaar. Mill het aanvanklik 
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in die wereldse magte van God geglo en geeindig met 'n soort menslike etiek, terwyl Jam es met 

menslike etiek begin het en geleidelik in die rigting van die wereldse magte van God ontwikkel 

het (Collins 1960:298). 

As jong mediese student en psigoloog washy 'n onsekere eksponent van die materialisme en die 

pragmatisme (Perry 1936:1, 150-166, 470-471, 492-493, 521-528; II, 707-716). Sy latere denke 

is deur die Scottish Common-Sense School en deur sy vader, Henry James, geslyp. Sy vader het 

onder meer geglo dat alle wereldse dinge manifestasies van die goddelike mag is wat willekeurig 

herroep kan word. Dit het daartoe gelei dat William James nie meer God as die Skepper van alles 

aanvaar het nie. Die godheid wat hy aanvanklik aanvaar het, het geen skeppende magte gehad 

nie. Studies wat hy van die werke van Buchner en Spencer gemaak het, het horn heeltemal 

skepties met betrekking tot die bestaan van God ingestel. Soos in die geval van Holbach en die 

naturalistiese atersme het hy in die natuurwetenskap 'n oplossing gesien om die wereld 

selfgenoegsaam te maak. 

James was diep berndruk met die benaderinge van die naturalisme, die pragmatisme en die 

toevalligheid van gebeure. Dit was egter nie die metafisika of 'n wetenskaplike argument wat die 

tersme in James aangewakker het nie, maar 'n persoonlike morele krisis wat hy in ongeveer 1860 

ondervind het. 

In reaksie op kritiek ten opsigte van sy benadering het James verklaar dat indien God "dood" 

verklaar word, alle bomenslike dinge irrelevant word. Die mens voorsien dan in sy eie heil en 

elke individu word sy eie god, afhangende van sy talente en hoe hy dit aanwend (Perry 1936:1, 

517). James kon egter nerens binne so 'n pragmatiese konteks 'n basis vir individuele menslike 

vryheid vind nie. Dit het horn gedwing om die verouderde teoriee van die empiriste te kritiseer, 

omdat die teoriee nie aan die dinarniese en doelgerigte karakter van die "nuwe" denke voldoen 

nie. James was nie besonder bei:ndruk met sosiale veranderinge gebaseer op wetenskaplike 

bevindinge nie. Die "welstand van toekomstige geslagte" was 'n te vae doelstelling om as 'n 

aansporing te <lien. Die mens kan nie van sy wereld Iosgedink word nie, daarom is dit nodig dat 

die mens sy afhanklikheid van en lojaliteit teenoor die goddelike erken en uitleef (James 

1956:213; James 1920:11, 212-215; Hocking 1912). Hierdie geloofshandeling is vrywillig, maar 
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prakties en skep vertroue in menslike vryheid (Collins 1960:300). James het hierdie keuse 

gemaak op grond van sy eie morele telstiese behoeftes, maar laat die weg oop vir diegene wat 

langs antler wee by God wil uitkom. Die bogenoemde morele behoeftes het James sover 

moontlik langs empiriese weg bevestig. 

4.4. 2.1 Pragmatiese geloof 

Die bovermelde praktiese benadering tot die geloof wou James doelbewus tussen sy eie 

benadering, die besinnende benadering en Mill se beperkende benadering, wat op verbeelding 

en hoop berus, onderskei. Hy het daarop aangedring dat die filosofie nie net teoretiese nie, maar 

ook praktiese elemente moes bevat. Die omvang van induktiewe geloofmoes so uitgebrei word 

dat God daarby ingesluit word, want die persoonlike belangstelling in bonatuurlike 

aangeleenthede word deur dieselfde logika as die induktiewe geloofbeheer (James 1956: 1-31, 

59-61, 91-103; Hocking 1912). 

Geloof is volgens James die bereidheid om op 'n hipotese te reageer of 'n keuse tussen 

verskillende hipoteses te maak. S6 beskou is bewerings oor die bestaan van God hipoteses vir 

die geloofvan individue. Geloofin God kan op tweerlei wyses beskou word, naamlik dat dit 

reaksie wek of dat die praktiese gevolge daarvan getoets word. Laasgenoemde toets sou 

beslissend vir die gevolge van geloof wees. Die psigologiese en morele motief vir geloof, is 

volgens James, die mens se basiese behoefte aan 'n magtige bondgenoot in die heelal, terwyl die 

kwaliteit van die mens se optrede ten nouste saamhang met geloof in God. 

James het onderskei tussen die pragmatiese betekenis en waarheid van die kennis oor God. Die 

pragmatiese betekenis bestaan in die konkrete uitwerking wat dit op die gelowige se benadering 

tot die goddelike optrede het. Die betekenis le daarin dat vrese besweer word. Deur te se dat God 

bestaan, is om te erken dat die mens se handelinge deur die Almagtige beheer word (Perry 

1936:1, 737-738; James 1908:96-99; James 1909(a):189). Wanneer James die praktiese en 

toekomsgerigte karakter van die pragmatiese tersme wil beklemtoon, se hy dat dit geensins van 

belang is of dit deur God geskep en of dit vanuit die fisiese ontstaan het nie. Wat we! saak maak, 

is hoe die toekoms benader gaan word. Die een benadering hou die vooruitsig van entropie en 
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die antler die hoop op 'n ewige morele orde en persoonlike erkenning in. Die pragmatiese 

hetekenis van die kennis oor God le in hierdie verskil opgesluit. 

Daar is 'n hetekenisvolle verskil tussen God en materie, daarom kan die materie nie as 'n 

plaasvervanger vir God optree nie. W anneer dit om die waarheid van die kennis oor God gaan, 

moet dit langs pragmatiese weg geverifieer word (James 1908:80). Hierdie verifikasie hied egter 

nie die finale waarheid nie, maar slegs waarskynlikhede. Die mens kan indirek op grond van die 

verlede en die hehoeftes van die hede oor die waarheid oordeel. 

James het 'n drievoudige kriterium gehruik om die waarheid van hierdie waarskynlikhede te 

verifieer, naamlik: 

• of die religieuse en mistiese ervaring 'n harde kern van gemeenskaplike oortuiging van 

die ewige werklikheid en !ewe hevat. Diegene wat nie direkte gemeenskap met God het 

nie, kan die helydenis van ander respekteer; 

• of die praktiese tei:sme die wetenskaplike perspektief oorstyg, maar nie in konflik 

daarmee is nie. Atei:stiese naturalisme is nie noodwendig die resultaat van wetenskaplike 

voorstellings nie, maar is op sigself 'n praktiese opsie wat as alternatief vir die tei:sme kan 

di en; 

• of die tei:sme maksimale stimulasie aan die morele wil verskafwat die standaard waarop 

mense !ewe kan verhoog. Die werklikheidshegrip word sodoende gesteun deur magtige 

homenslike gewete wat die mens in sy realisering van die morele orde steun (James 

1902:18). 

Alhoewel James erken het dat God nie as 'n instrument gehruik mag word nie, het hy gese die 

aktiwiteit wat deur die tei:sme gelnspireer word kan tot God se "heperkte en ontwikkelende 

perfektheid" hydra (James 1956:61, 141; James 1909(b):124-125, 294-295; Abel 1955). God 

word perfek omdat die mense in Hom glo. Daar is dus sprake van wedersydse hystand en 

realisering van wedersydse moontlikhede. Laasgenoemde dui daarop dat God die mens vir sy eie 

"ontwikkeling" nodig het. 
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4.4.2.2 Kritiek op die absolutisme 

Die lewenslange stryd wat James met opperste idealiste soos Francis Herbert Bradley (1846-

1924) en Josiah Royce (1855-1916) gevoer het, het sy opvattinge oor God sterk beYnvloed. So 

het hy byvoorbeeld ontken dat die idealiste se begrip van spekulatiewe denke die mens in staat 

stel om God te leer ken. James het gese hierdie benadering is niks anders as idealistiese rnonisrne 

nie en rnaak dan 'n duidelike verskil tussen die rnonistiese absolute en God (James 1908:299). 

Juis as gevolg van sy stryd met Royce was James in staat om duidelik tussen God en die absolute 

te onderskei. God respekteer die individualiteit en subjektiwiteit van die mens, terwyl die 

absolute die mens as niks anders nie as 'n objek beskou. 

4. 4. 2. 3 Kritiek op die filosofiese teologie 

James het die psigologie gebruik om 'n filosofiese beskrywing van die goddelike verder te voer. 

Sy doe! was om aan te loon dat religieuse optrede telstiese hipoteses verifieer, rnaar dat hierdie 

hipoteses ook die bestaan van God verifieer. Hy het kritiek op die filosofiese teologie uitgeoefen 

met die uitsluitlike doe! om sy eie fedeYsrne te toets. Die eerste stap was om 'n klinkklare 

onderskeid tussen die teYsrne van die gewone mens en die van die teoloe te !ref Dan vergelyk hy 

die openbaringskennis van die Christene, die rnistisisrne en gewone telsrne met sy eie beskouing 

oor God wat op geloof en ernosies gegrond is. James probeer dan ook om 'n intellektuele 

beskrywing van die filosofiese teYsrne te gee. 

Na 'n studie van die bestaan van God en Sy rnetafisiese en rnorele hoedanighede het James 

hierdie kennis ernpiries probeer toets om volgens horn te bepaal of daar van nniverseel geldige 

kennis sprake kan wees. Dit het rneegebring dat die filosofie sy eis om dernonstratief te wees 

rnoes laat vaar en dat die filosofie as 'n byproduk van die religieuse opvatting beskou is. Die 

filosofie rnoes gevolglik hierdie opvatting verwoord en interpreteer (James 1902:430-448). Die 

volgende vraag wat James stel is of die filosofie alle hoedanighede van 'n onafhanklike god kan 

interpreteer en ofhierdie hoedanighede nog van praktiese waarde kan wees. James rnoes erken 

dat hierdie hoedanighede geen verskil in die praktyk rnaak nie en daarorn as sinloos beskou rnoet 

word. 
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In teenstelling met God se metafisiese hoedanighede geniet Sy morele hoedanighede soos 

heiligheid, goedheid, mag en kennis, 'n bepaalde empiriese belangrikheid. Dit beteken vir die 

mens baie om te weet dat daar 'n magtige God is, wat oor sy morele doelstellings wag hou. 

Hierdie hoedanighede kan op geen wyse deur enige logiese afleidings gedemonstreer word nie. 

Die mag van hierdie hoedanighede hang ten nouste saam met die aard van kennis oor God. 

Die afleiding kan gemaak word dat die filosofie, soos James dit verstaan het, van sy wortels 

losgesny en daarom nie in staat was om sy eise te substansieer nie. As gevolg van die besinnende 

karakter van die filosofie het James geglo dat dit selfgenoegsaam is en tot deduktiewe 

gevolgtrekkings in staat is. Hy het ook besef dat die filosofie bo beskrywende analise kan uitstyg 

(James 1911 :217; James 1909:37). 'n Realistiese, filosofiese besinning oor God voldoen aan 

hierdie vereistes, want dit hoef nie van die praktiese, gevoels- en sintuiglike ervaring losgemaak 

te word nie (Collins 1960:30). Die praktiese- en gevoelsaspekte moet aan kritiese ondersoek 

onderwerp word. James was bekommerd oor die gebrek aan eensgesindheid onder die filosowe, 

want dit kon betroubare kennis oor God in gevaar stel. 

James het nie reg aan die historiese aspekte van die filosofie laat geskied nie en kom tot suiwer 

abstrakte analises en ongekwalifiseerde gevolgtrekkings. So onderskei hy byvoorbeeld tussen 

die metafisiese en morele hoedanighede van God sonder om na die oorsprong van daardie 

onderskeid te vra. Hierdie gebrek aan 'n historiese konteks het Jam es se werk verarm en is veral 

waarneembaar wanneer dit oor 'n bestudering van besinning oor goddelike hoedanighede gaan. 

4.4.2.4 'n Pluralistiese pantei"sme 

In een van sy latere publikasies, Pluralistic Universe (1909) het hy baie van sy vorige uitsprake 

hersien. Hy het onderskeid tussen 'n dualistiese en panterstiese filosofie gemaak. Sy eie filosofie 

het hy as dee! van die panteYsme beskou (James 1909:23-35; Bradley 1914:428-435) 

Ooreenkornstig hierdie verdeling word die tersme wat geloof in die bestaan van 'n oneindige God 

beskryf, gekritiseer omdat dit buitengewoon dualisties sou wees, terwyl dit voorheen as 

uitsluitlik monistiese absolutisme beskou is. James het sy benadering sodanig aangepas dat dit 

albei ingesluit het. 
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Alhoewel James se eie morele behoeftes en die getuienis van ander horn oortuig het dat 'n 

bomenslike mag bestaan, weier hy om God as oneindig en perfek te beskou. Dit sou volgens horn 

die bestaan van die wereldse dinge en daaglikse ondervinding bedreig. Terwyl hy ook geweier 

het om die monistiese absolutisme as 'n demonstratiewe sisteem te aanvaar bewonder hy die 

eenheid waardeur die stroming gekenmerk is. Hy kon egter nooit sy pluralisme met 'n telsme 

waarin 'n Skepper 'n sentrale rol speel of die absolutisme versoen nie (Blackbum 1996:201 ). 

Alhoewel James as 'n humanis en pragmatis bekend was, het hy probeer om 'n plek vir religie 

in sy denke in te ruim. Hy het egter probleme ondervind om tussen die absolute en God te 

onderskei. Laasgenoemde probleem het hoofsaaklik ontstaan omdat hy die historiese en 

metafisiese verwerp het. Die enigste oplossing was om God as eindig te beskou. Hy kon nie sy 

wereldse pluralisme met 'n oneindige, skepper God versoen nie. Hy was dus verplig om sy eie 

pluralisme as 'n onderdeel van die pantelsme te beskou (James 1909:38). Die skepping was altyd 

vir horn die oorsaak van uitwerping en vervreemding van goddelike dinge. Om die eenheid en 

intimiteit van die werklikheid te bewaar het James sy toevlug tot die pantelsme geneem 

(Hartshorne 1948; Brightman 1930; Hartshorne 1941; Sheen 1928). 

4.4.3 Alfred North Whitehead (1861-1947) 

Ongetwyfeld was die mees sistematiese en invloedryke weergawe vanuit 'n wereldse perspektief 

die van Alfred Whitehead (1861-1947) wat dit as 'n gelntegreerde dee! van die kosmologie 

behandel het. Hy het alle ervaring aan die hand van 'n algemene sisteem gefuterpreteer. 

Uit 'n beskrywing van die geheel het hy sekere kenmerke afgelei wat in elke feit teenwoordig 

behoort te wees. As gevolg van die universele toepasbaarheid van hierdie kenmerke is die 

spekulatiewe filosofie wat op besinning berus as die enigste ware metafisika beskou. Whitehead 

het 'n teorie oor God nodig gehad soda! hy die natuur beter kon verstaan (Whitehead 1929:315). 

Die sekularisering van die funksies van God is as 'n noodsaaklikheid vir die denke beskou 

(Leclerc 1958: 189-208). Met kennis oor God word bedoel dat filosofiese voorstelle oor God in 

relasie met Sy algemene werklikheidstruktuur en ervaringsbeginsels beskou moet word. 
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Whitehead se benadering tot God is funksioneel. Hy het geen rede gesien waarom 'n studie oor 

God tot die morele aspekte van die filosofie beperk moes word nie. God het ook 'n plek in die 

teoretiese interpretasie van die natuur. Sonder om die religieuse en morele ervaring afte kraak, 

het hy (in teenstelling met James) voorgestel dat kennis oor God langs die weg van besinning 

bekom kan word. Die besinnende weg wat Whitehead in gedagte gehad het, impliseer dat God 

geken moet word om die natuur binne 'n kosmologiese sisteem te kan verstaan. In die 

uiteensetting van sy leer oor God het Whitehead probeer om drie standpunte te vermy, naamlik: 

• 'n onpersoonlike verabsolutering van die natuur se immanensie; 

• pantelstiese monisme; 

• die standpunte van die semitiese Godsbegrip, die God van die Ou Testament, die 

Christelike geloof en die Moharnmedaanse teoloe (Whitehead 1926:68-74). Whitehead 

beskou bogenoemde standpunte as opperste transendalisme (transendering), wat 

onmoontlik langs metafisiese ofrasionele weg bereik kan word. So beskou, kan God se 

bestaan slegs ontologies bewys word. Wanneer Whitehead rasionele beginsels met die 

relatiwiteitsteorie kombineer dan word God aan beginsels ondergeskik gestel. God se 

betrokkenheid by die wereld geskied dus in samewerking met menslike aktiwiteite. S6 

'n God het geen werklike bande met die heelal nie en is nie die skepper nie, maar die 

beskermer van alles. Transendensie is daarom 'n relatiewe begrip (Whitehead 1926:68-

74). 

Whitehead het die begrippe wereld en totale werklikheid as sinonieme gebruik. Hy het die 

Europese filosofie as voetnotas tot Plato se werk beskou (Whitehead 1925:249; 1933:213) en 

noem Plato die grootste inturtiewe metafisikus. Whitehead se metode was om met die 

ervaringswereld te begin en niks oor God te se wat nie in die werklikheid waargeneem kan word 

nie. Die uitdaging was om 'n verduideliking vir die ontstaan van dinge en die ordelike 

rangskikking daarvan in die heelal, te vind. Hieroor het Whitehead tot die gevolgtrekking gekom 

dat God Sy bestaan aan die struktuur van die mens se ervaringswerklikheid te danke het. 

'n Analise van die werklikheid/wereld toon volgens Whitehead minstens drie universele aspekte, 

naamlik kreatiwiteit, werklikhede en moontlikhede (Whitehead 1933:250-257; 1926:88-93; 
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1929:46-47, 373-374, 521-522). Alhoewel hy gese het dat God nie uit niks kan skep nie, gebruik 

hy die term kreatiwiteit om daardeur die gedagte van wording oor te dra. Kreatiwiteit kan slegs 

op grond van bepaalde werklikhede bestaan. Hierdie werklikhede is tydelike gebeurtenisse 

waarin wording plaasvind (Schilpp 1951 :279-285; Foley 1946: 146-164). Hy het alle teoriee ten 

opsigte van die werklikheid verwerp, want alles verkeer in wording. Hierdie wording geskied 

ordelik en nie chaoties nie. Om in die behoefte aan ordelikheid in die tydelike werklikheid te 

voorsien, is goddelike werklikhede nodig. Whitehead praat nie van ideale nie, maar van ware 

moontlikhede, definitiewe patrone, bepaalde relasies, grade van toepaslikheid, die belangrikheid 

en waarde van moontlikhede. 

Die hooftaak is gevolglik om 'n balans tussen kreatiwiteit en orde te bereik wat individuele 

wording en aktualisering verseker. Die goddelike aktiwiteit verhoog die betekenis en waarde van 

tydelike entiteite en help om wyse besluite vir die toekoms te neem. God is die bron van ideale, 

waardes en vooruitgang. Daar bestaan 'n essensiele band tussen die goddelike en die historiese 

proses (Whitehead 1938:141-142). 

God maak aan die tydelike wereld nuwe kombinasies binne die werklikheid bekend, met behulp 

waarvan die toekoms gerealiseer kan word. Sodoende onderskei Whitehead relatief duidelik 

tussen tydelike en ewige dinge. Die algemene struktuur van die tydelike dinge word in die ewige 

. werklikheid van God begrond. Die ewige dinge verkry werklikheidstatus en die moontlikhede 

daarvan word van die tydelike dinge onderskei. 

Whitehead se benadering word deur sy soeke na die metafisiese moontlikhede bepaal. Sy 

metafisika is 'n kosmologie, waarin die universele aspekte van die werklikhede met God as 

agtergrond getoets word. God moet die metafisiese beginsels aan die mens openbaar (Whitehead 

1929:521). Sonder hierdie openbaring het Whitehead gese bestaan daar geen sekerheid nie. Sy 

benadering herinner sterk aan die rol wat God in die klassieke rasionalisme vervul het. Hy hou 

vol dat elke entiteit uit 'n fisiese en verstandelike pool bestaan. Hierdie bipolariteit geld ook ten 

opsigte van God. In Hom word die verstandelike pool die oorspronklike of oerkarakter, terwyl 

die fisiese pool die logiese karakter verteenwoordig. Tesame verteenwoordig die twee pole God 

as 'n entiteit wat in die heelal funksioneer (Whitehead 1929:521; 1933:283-305). 
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Whitehead het nie by sy oorspronklike besluit gebly, naamlik dat God nie tussen die antler 

metafisiese beginsels uitgesonder sal word nie. Hy beskou God as 'n noodsaaklike dee! van sy 

sisteem, want God skep orde en maak chaos in die wereld onmoontlik (Ibid.:169, 315; 1926: 104; 

Weiss 1958:349-351). 

4.5 DIE MENS AS VERTREKPUNT IN DIE SOEKE NA GOD 

4.5.1 Blaise Pascal (1623-1662), Soren Kierkegaard (1813-1855) en 

John Henry Cardinal Newman (1801-1890) 

Die werke van Pascal, Kierkegaard en Newman hoort nie werklik in die hoofstroom van die 

modeme filosofie nie, maar het we! 'n belangrike invloed op hierdie stroom uitgeoefen. Alhoewel 

hulle opleiding en agtergrond verskil het, het elkeen in hul werke 'n religieuse aspek aan die orde 

gestel wat vir 'n studie oor die wyse waarop God Hom aan die mens openbaar, belangrik is. Hulle 

kan saamgegroepeer word omdat hulle die verhouding tussen die intellek van 'n individu en 'n 

persoonlike God ondersoek het. In 'n sekere sin was dit 'n voortsetting van die Augustynse 

benadering in die modeme filosofiese navorsing. 

Wanneer die pogings van hierdie drie denkers saam beskou word, kan 'n algemene patroon 

waargeneem word, naamlik dat daar in hul filosofiee 'n verskuiwing vanaf die natuur na die mens 

plaasgevind het. Die mens het vir hulle die vertrekpunt in navorsing oor die goddelike geword. 

Hierdie klemverskuiwing vanaf 'n onpersoonlike na 'n persoonlike vertrekpunt het verreikende 

gevolge gehad. Spesiale aandag word aan die interpretasie van die menslike situasie en die 

eksistensie!e kennis wat vir die verhouding met God belangrik geag word, gegee. Hierdie denkers 

is ook besonder sensitief vir die invloed wat gewoontes, emosies en wil op die denke van die 

mens het. 

Hulle het daarop aangedring dat daar nie net 'n verandering van denke moet plaasvind nie, maar 

ook 'n verandering van hart wat op oortuiging berus. Hulle simpatie het by die individu ge!e wie 

se probleme baiemaal in filosofiese werke oor die hoof gesien word. God word dan ook as die 

goeie, persoonlike werklikheid voorgehou, wat in relasie met die mens, sy verstand en hart 

gebring moet word. 



186 

Pascal, Kierkegaard en Newman was christendenkers wat hulle geloof in die goddelike op hul 

filosofiese ondersoeke gebaseer het. Hui beskouinge oor die Christendom is egter nie in elke 

opsig identies nie. Alhoewel aldrie inkarnasie in sy ortodokse betekenis aanvaar het, het hul nie 

dieselfde standpunt ingeneem oor die relasie tussen geloof en denke nie. Hulle onderskeie 

opvattings oor die denke hang saam met die filosofiese klimaat waarin elk van hulle hul bevind 

het. Die verskille in benadering het ook 'n teologiese oorsprong en beklemtoon die 

verskeidenheid van denke. 

·-
Die meeste filosowe van die modeme tyd het of die idees van Bruno, Bacon en Descartes 

nagevolg waarin die goddelike geloofvan die filosofie geskei is ofhulle het Hegel se dialektiese 

identifikasie van Christelikheid aanvaar. Pascal (1948, 1950), Kierkegaard (1936, 1938, 1939, 

194l(a), 194l(b)) en Newman (1918, 1933, 1947(a), 1947(b), 1948) het egter bogenoemde 

benaderings skerp gekritiseer en kriteria ontwerp aan die hand waarvan die verskillende 

filosofiese wee waarlangs kennis oor God bekom kan word, geevalueer kan word. 

Kontemporere eksistensialisme kan alleenlik teen die agtergrond van die botsing tussen enersyds 

die tei"sme van Pascal en Kierkegaard en andersyds die stryd teen die tei"sme van Marx en 

Nietzsche hegryp word. Alhoewel die eksistensialiste die vraag na kennis oor God sentraal in die 

filosofie en kultuur, sowel as vir transendensie stel, hied hulle nie 'n uniforme antwoord op 

hierdie vraag nie. Hulle verkies ook om dinge langs dialektiese weg te proheer oplos (Jaspers 

1955:23-55). 

4.5.2 Die eksistensialiste 

4.5.2.1 Martin Heidegger (1889-1976) 

Heidegger hied 'n nuwe interpretasie van die tegnologiese vooruitgang, massafikasie en 

sekularisering van die 20ste eeu aan. Hy het hierdie tydperk van Godsverduistering as die laaste 

fase van 'n eeue-lange proses hinne die Westerse denke beskou, waarin die wese van die 

eksistensie (menslike hestaan) oor die hoof gesien is en selfs vergete geraak het. Filosowe het 

hulle met die hesondere dinge (syndes) hinne die Totale Werklikheid hesig gehou, terwyl die 
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gewone mens met die gereedskap en projekte in die praktyk besig was. Terselfdertyd het die 

mens ook 'n begrip van God gevorm wat op besondere syndes gebaseer was. Sodoende is God 

bloot as die hoogste/opperste synde beskou. So 'n benadering degradeer God en hou volgens 

Heidegger gevaar vir die tydelike wereld in. 

Heidegger het die atelsme van Nietzsche en Marx as besondere pogings om die besinnende en 

praktiese sfere van menswees van afgode te suiwer beskou. Op die gebied van die nihilisme het 

hulle 'n einde aan die bestaande Westerse tradisie van die metafisika gemaak. Dit was daama nie 

meer moontlik om God met tydelike kategoriee soos oorsaak, perfektheid en waarde te 

identifiseer of om Hom as die hoogste synde te beskou nie. Heidegger het horn nie ten doe! gestel 

om vrae rondom die bestaan van God te beantwoord nie, maar eerder om tussen die Syn en die 

Totale Werklikheid te onderskei, want dit was juis op laasgenoemde gebied dat daar veel 

verwarring binne die metafisika bestaan het (Heidegger 1949:355-392). 

Volgens Heidegger is die Syn op kragtige wyse in al sy modi teenwoordig. Die modi bied aan 

die Syn die geleentheid om homself te openbaar, maar hierdie openbaring kan nie ten voile 

geskied nie. Dit is die taak van die filosowe om hierdie skynbare dubbelsinnigheid te verstaan 

en te luister na wat die Syn wil openbaar. Die Syn kan homself alleenlik met betrekking tot die 

eksistensiele werklikheid van die mens en sy vryheid manifesteer. Dit het Heidegger laat besluit 

om denke oor God van die ontologie en die syn te skei sodat God bo alle filosofiese diskoerse 

verhefword. God kan dus nie deur middel van besinning bereik ofverstaan word nie. Die Syn 

kan nie aan God gelyk gestel word nie. Die teoloog roep God aan en transendeer daardeur die 

tydelike orde, maar die filosoof moet hieroor swyg (Collins 1960:373). Die rede vir 

laasgenoemde standpunt van Heidegger is dat daar geen oop horison bestaan waarbinne die 

filosoof God op 'n verantwoordbare wyse kan nader nie. 

4.5.2.2 Karl Jaspers (1883-1969) 

Jaspers het 'n weg voorgestel waarlangs 'n filosofiese tei'sme moontlik beoefen kan word. Hy 

aanvaar dat die stryd tussen die atei'sme en die tei'sme nie deur middel van demonstrasies opgelos 

kan word nie. Die rede hiervoor is dat die ewige God bo die grense van objektiewe denke, 
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metodes en demonstrasies verhewe is. Die altematief le in besinning en bewuswording. Die 

telstiese eksistensialisme gebruik 'n verskeidenheid metodes om die innerlike mens, die menslike 

bestaan en optrede te bestudeer (Collins 1960:373). God le bo die begrensdheid van die 

objektiewe, gedetermineerde bestaan van die mens. God openbaar homselfin die wereld en kan 

nie langs die weg van objektiewe metafisiese denke bereik word nie. God kan alleenlik in geloof 

bereik word (Jaspers 1949:30-46). 

Die metafisika rnisluk wanneer dit 'n objektiewe weg na God probeer volg. Anders as Newman 

en Marcel (vgl. afd. 4.5.2.3), het Jaspers geen bonatuurlike geloofsdaad erken nie, maar aan 

natuurlike oortuiging geglo. Die Godsbegrip van die Christen kon volgens Jaspers tot filosofiese 

geloofherlei word, wat sy voile betekenis vir die menslike bestaan in sy natuurlike orientasie tot 

die transendentale God vind. 

Alhoewel Jaspers nie wou voorgee dat hy 'n oplossing vir die probleme van die demonstratiewe 

atelsme kan hied nie, neem hy sy besluite aan die hand van intellektuele vooronderstellings en 

gevolge. Jaspers het geglo dat kennis oor God 'n kontradiksie bevat wanneer God op 'n 

objektiewe wyse as 'n "ding" beskou word. Jaspers het nie in sy eie telsme probeer om God en 

die natuur gelyk te stel. 

4.5.2.3 Gabriel Marcel (1889-1973) 

Marcel het, soos ander eksistensialiste, die standpunt ingeneem dat die goddelike werklikheid 

nie objektiefbeskou kan word nie. Die verskil tussen horn en ander eksistensialiste le daarin dat 

hy hierdie standpunt los van Kant en die idealisme inneem. Hy was selfs meer krities as Pascal 

gewees teenoor daardie kennis wat rasioneel bekom word. Daar het volgens horn 'n perfekte 

korrelasie tussen erkenning en verwerping van God bestaan. Die metodes wat die rasionaliste 

gebruik om kennis oor God te bekom kan niks oor God bepaal nie, want God is 'n Persoon en 

geen objek nie, 'n Subjek en nie 'n onpersoonlike iets nie (Collins 1960:375). 

God is rnisterie, maar hierdie werklikheid kan nie as 'n probleem of objek voorgehou word nie. 

Die modeme atelsme wou die vrae rondom die bestaan van God langs filosofiese weg benader. 
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Die doe! van laasgenoemde was om die persoonlike teenwoordigheid van God uit te skakel. 

Marcel het soos Heidegger en Jaspers die eksistensie van die mens as die vertrekpunt vir kennis 

oar God beskou. Hier gaan dit oar menslike vryheid, daarom is die mens voortdurend aan keuses 

onderwerp en moet hy ondermeer besluit ofhy die Totale Werklikheid (die Syn) as opgawe gaan 

aanvaar of outonoom gaan bly. Hierdie keuse bepaal die mens se relasie met die Syn. Deur 

besinning kan die mens van die Syn bewus word en daardeur 'n absolute Subjek oftransendentale 

God ervaar (Marcel 1951:1, 77-92, 192-219; Cohrane 1956). Daardeur het Marcel probeer om 

tussen 'n teologiese studie wat die bestaan van God as studie-objek het en 'n teologiese studie wat 

'n bestudering van die ontologie ondemeem, te onderskei. 

Al die sogenaamde "bewyse" wat vir die bestaan van God aangebied word, is slegs oortuigend 

vir saver dit die oorspronklike relasie tussen die mens en God erken. Die eksistensialisme is die 

gemeenskaplike gebied waar die aanhangers van die teisme die van die ateisme kan ontmoet, 

maar steeds van mekaar verskil. 

4.6 'N ANALISE VAN HISTORIESE UITSPRAKE MET DIE DOEL OM DIE 

RELIGIEUSE WORTELS VAN VERSKILLENDE BENADERINGS BLOOT TE LE 

'n Analise van historiese aangeleenthede van die filosofie is belangrik voordat daar oar die 

bestaan, aard en wese van God gefilosofeer kan word. Comte se drie denkvlakke, naamlik die 

teologiese, die metafisiese en die positiewe het veroorsaak dat die filosofie 'n oorheersende 

teologiese kleur begin kry het, maar hierdie teologiese ingesteldheid van die filosofie het 

gaandeweg veld verloor en selfs heeltemal verdwyn. Die filosowe van die modeme tyd is egter 

nie minder as hul voorgangers met vrae random die bestaan van God gemoeid nie. Daar is we! 

groat verskille in benadering waameembaar. 

Hedendaags wil analitiese denkers nie meer die tradisionele wee van teoretiseer volg nie. Die 

Naturaliste verklaar die absolute "dood", omdat daar geen bewyse vir 'n absolute bestaan gevind 

kon word nie, terwyl die eksistensialiste en fenomenaliste se dat God buite die studieveld van 

die filosofie val. Daar word beweer dat 'n jilosofie oor God niks anders as die skeptiese 

interpretasie van die intellektuele verlede is nie. Te veel aandag word aan die algemeen 

sistematiese gevolge en te min aan die prestasies van bewese teoriee en metodes gegee. 
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4.6.1 Die funksionalisme 

Die funksionaliste gebruik kennis van God om die filosofiese sisteme te ontwikkel of te 

ondersteun. Hierdie benadering het veral by die rasionaliste byval gevind. Uit 'n historiese 

ondersoek na die tydperk voor Kant kan afgelei word dat God in deduktiewe filosofiese sisteme 

bepaalde funksies moet vervul. God word gebruik om sekere dinge vir die mens te waarborg. 

Die funksionalisme lei gewoonlik daartoe dat die transendensie en vryheid van God opgeoffer 

word om diefilosofiese sisteem te versterk en aan diefilosoofse aspirasies te voldoen (Gilson 

1941:74-108). 

Die orde, bewysgronde en denkmetodes wat voorheen in die teologie aanvaarbaar was, is op die 

filosofie oorgedra. Hierdie oordrag is deur daardie denkers wat los van die Christelike geloof en 

waarheid gestaan het, gemaak. Aquinas onderskei onder meer tussen heilskennis enfilosofiese 

kennis. Die pleitbesorgers van heilskennis se vertrekpunt is kennis oor God en hulle beskou a/le 

dinge as in relasie met God. Hierteenoor het die rasionaliste die filosofie sodanig verander <lat 

<lit aan leerstellinge oor God instrumentele status verleen het. Dit het die teoriee oor God wat 

sedert Aquinas bestaan het, gesekulariseer (Mautner 1997:34-37). Die funksionalisme en 

instrumentalisme het God se mag hierdeur na die primere deduktiewe beginsels in die filosofie 

uitgebrei en stel daardeur die ganse teorie oor God aan die rasionele sisteme ondergeskik 

(Collins 1960:380). 

Kritiek op die funksionalisme word veral deur die empirisme en die realisme gelewer, omdat 

hulle direk by die formulering van teoriee betrokke was. Die afleidings wat die rasionaliste 

gemaak het, het volgens hulle nie vir die fisiese wereld voorsiening gemaak nie. Schultz (1957) 

wys daarop <lat Hegel se Absolute Gees en Heidegger se eksistensiele vryheid nie die sentrale 

probleem in die metafisika is nie, maar we! die bestaan van God. Daar moet tussen God en die 

rasionaliste se idee van God in die funksionele filosofie onderskei word. Denkrigtings wat bloot 

die leerstellinge oor God teenstaan, kan geen positiewe leer oor God voortbring nie. Die resultate 

van 'n suiwer kritiese benadering kan duidelik in Hume se beperkte teisme waargeneem word. 

God kan alleenlik langs die weg van besinning benader word. 
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Die realisme opereer in eietyd as 'n soort postfunksionele tersme wat die historiese eksponente 

van die rasionalisme bedink:, maar nie aan die studieveld en leerstellinge wat dit oor God 

handhaaf, erkenning gee nie. Die realisme het veral bekend geword vir die kritiek wat hulle 

teen die funksionalisme gelewer het. Om die studie oor God van die funksionalisme los te maak, 

het die realiste geweier om die goddelike wese as dee! van metafisika en die filosofie te aanvaar. 

Die Franse fenomenoloog Merleau-Ponty het God totaal uit die filosofie probeer wegdink 

(Collins 1960:382). Saam met Heidegger het hy die stryd tussen die tersme en die atersme as 'n 

suiwer teologiese probleem beskou, wat nie binne die studieveld van die filosofie tuishoort nie. 

Die filosofie moet in alle probleme waar die bestaan van God ter sprake kom neutraal bly. Uit 

die onderhawige historiese ondersoek na die modeme rasionalisme kan afgelei word dat daar 

op onveroorloofde wyse met die kennis oor God omgegaan is. 

4.6.2 Die fenomenalisme 

Een van die metodologiese reels wat nit die historiese ondersoek wat in hierdie proefskrif 

ondemeem is, neergele kan word, is dat rasionalistiese en fenomenalistiese teoriee oor God saam 

behandel moet word. Indien daar (in teenstelling met die rasionalisme) beklemtoon word dat dit 

onmoontlik is om God intui~iefte begryp en Sy hoedanighede deduktief te gebruik, dan bestaan 

die gevaar dat alle kennis oor Hom uitgewis kan word. Die empiriste se neutrale houding jeens 

God asook Kant se filosofiese benadering behoort met groot omsigtigheid hanteer te word. 

Wanneer die rasionalisme en fenomenalisme saam behandel word, is dit nie om tot simmetriese 

kompromiee te kom nie. Sulke kompromiel! sou tot 'n rustelose ossilering tussen menslike (maar 

oordrewe kennis van God) en die onderbeklemtoning daarvan aanleiding gee. Die doe! is om 'n 

filosofie van God te ontwikkel wat onafhank:lik van beide die funksionalisme en die 

fenomenalisme staan. 

Dit was Kant en die Britse empiriste wat die bespreking oor God na die grondslae daarvan 

terug gedwing het. Die ondersoeke oor God is op 'n grondige wyse hanteer en menslike ervaring 

is in ag geneem. Daar moes besluit word of daar enige demonstrasie oor God moontlik is. Om 

God binne bereik van die menslike verstand te bring moes daar besin en getransendeer word. 
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In hierdie verband moes daar duidelik tussen 'n tei"sme en 'n metafisiese studie van God 

onderskei word. Die logiese positivisme het die metafisiese kennis oor God totaal ontken 

(Blackburn 1996:294). So het die fisika en die behaviourisme taal op s6 'n wyse gebruik dat hulle 

eie saak daardeur gedien kon word. 

4.6.3 Die humanistiese naturalisme 

Charles Pierce (1839-1914), 'n tydgenoot van William James het by geleentheid opgemerk dat 

daar geen verskil tussen Hegel se Absolute Gees en God gemaak word nie. Die feit dat daar nie 

tussen die Absolute gees en God onderskei is nie, het 'n negatiewe uitwerking op die mens se 

kennis oor God gehad (Perry 1936:II, 425; Buber 1947:137-156). Laasgenoemde is in die 

absolutisme van die afgelope twee eeue waarneembaar. 

Die naturalistiese atelsme wat in die Absolute Gees van Hegel gegrond is, het volgens Berdyaev 

(1951) en Buber (1947) die Christelike benadering teengewerk. Die strategie was om die 

christelike beskouing so te verander dat dit onherkenbaar sou word. Hegel se filosofie het die 

aandag van talle telste getrek. Hulle het aanvanklik nie besef hoe radikaal die verandering en 

transformasie wat Hegel met betrekking tot die goddelike voorgestel het, sou wees nie. Sodoende 

is die kennis oor God van betekenis gestroop. 

Die hurnanistiese naturalisme het dieselfde uitwerking op die aktualiteit van kennis oor God 

gehad. Die absolute idealisme het egter die "dood" van God onder die filosowe verhaas. 

Feuerbach, Marx en Nietzsche kom in 'n sekere sin teen die onwaardige wyse waarop die kennis 

oor God gebruik word in opstand en verdedig dan die ware/outentieke betekenis daarvan. 

Feuerbach en Nietzsche is van metafisiese absolutisme beskuldig, terwyl Dewey en sekere 

Amerikaanse naturaliste van metodologiese absolutisme beskuldig is. Al hierdie denkers het tot 

die gevolgtrekking gekom dat die enigste 11'.J'Se om die Hegeliaanse invloed op die filosofie te 

neutraliseer is om dit met 'n ander absolute te vervang. 

Die kem van die atelsme le nie daarin dat dit Absolute Gees-beskouing van Hegel verweip nie, 

maar in die verabsoluteerde 11'.J'Se waarop dit natuurlike en menslike waardes regverdig. Dit 
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vereis dat daar tussen waardes en die bestaan van 'n transendente wese onderskei word. Ook die 

humanistiese naturalisme is teen die teisme ingestel. Die skeiding tussen die naturalisme en die 

teisme ontstaan egter uit filosofiese analises van menslike ervaring en nie vanuit wetenskaplike 

metodes en bevindinge nie. 

Verskillende leerstellinge oor God het die mens se /ewens- en wereldbeskouing op verskillende 

wyses bel'nvloed. Die 19de eeuse atelste het probeer veralgemeen, maar het besef dat daar geen 

algemeen omvattende struktuur bestaan het waaronder beskouinge georden kan word nie. Elke 

teorie oor God moet dus in eie reg en binne eie konteks bestudeer word. Sintuiglike persepsie 

word beide deur die skeptici (wat beweer dat daar geen kennis oor God bestaan nie) en die 

rasionaliste (wat in hul filosofiee ruimte vir kennis oor God laat) gering geskat. Die status en 

waarde van die mens en wereldse dinge verskil aansienlik wanneer die tydperk tussen Locke, 

Hegel en Whitehead in ag geneem word. Die filosofiese uitwerking van die "dood"-verklaring 

van God en Sy uitskakeling uit die teoriee het 'n verreikende uitwerking gehad. 

Uit die historiese ondersoek kan afgelei word dat wanneer die realistiese telsme vanuit antler 

teoriee kennis oomeem, daar ook aan sintuiglike persepsie aandag gegee word. Daarsonder kan 

daar nie oor God besin of tot eksistensiele besluite gekom word nie. Die filosofie oor God is 

dus verplig om tussen 'n horisontale blikveld of berekende denke waar dit suiwer om die mens 

en sy bedrywighede gaan en die vertikale blikveld of besinnende denke te onderskei. Al die 

pogings van die naturalisme om die vraagstukke rondom die bestaan van God langs psigologiese 

of sosiale weg op te los en na die oorsprong van God se bestaan, deur te dring, was nie voldoende 

me. 

In die soeke na God word die mens deeglik van sy eie eksistensie bewus. Hierdie bewustheid 

le ten grondslag van die mens se besluite en stet hom in staat om nuwe horisonne te open. 

Wanneer die mens dus in relasie met God tree, word die verhouding met die tydelike (wereldse 

dinge) behou (Collins 1960:391). 

Immanuel Kant het groot sensitiwiteit vir die moontlikheid van verskille tussen God en daardie 

idee wat die mens van God gevorm het getoon. 'n Analise van hierdie idee gee geensins 
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sekerheid oor die bestaan van God nie. 'n Kulturele of psigoanalitiese verslag mag relevant 

wees, maar bring geen finale sekerheid oor die idee dat daar 'n God is nie. Die probleem het 

volgens Kant op die vlak van besinning gele. William James aan die anderkant het gepleit dat 

die idee dat daar 'n God bestaan aan sy empiries-bepaalbare gevolge getoets moes word. Sy 

vriend Charles Pierce (1839-1914) het veral op die universele gevolge wat hierdie idee op die 

denke van die individu gehad het, gekonsentreer (Blackburn 1996:280). Die idee dat daar 'n God 

bestaan is as 'n hoogs waarskynlike hipotese aanvaar, maar Pierce het aangedui dat dit moeilik 

bepaalbaar is. Cohen (1953) en Nagel (1956) het James se pragmatiese benadering van die 

teYsme teengestaan op grond daaraan dat hierdie idee dat God bestaan, onbepaalbaar is en ook 

nie deur empiriese data bevestig kan word nie. Dit is veelseggend dat al die denkers wat 'n idee 

van God gevorm het, vanuit 'n hipotese wil vertrek en dit dan empiries wil bewys. Daar het 'n 

konflik tussen die teYste en die naturaliste oor hierdie idee ontstaan. 

4. 7 'N FILOSOFIE OOR GOD EN DIE MORELE VEREISTES DAARV AN 

Sommige analitiese en naturalistiese filosowe se dat God eers ter sprake kom wanneer 'n 

transendente bestaan as moreel goed, regverdig en genadig erken word. Hierdie goddelike 

hoedanighede geniet eietyds baie aandag van die kant van die ateYste. Die sentrale probleem wat 

vanaf die vroegste tye die denkers besig gehou het, naamlik hoe om die goddelike mag en 

goedheid met die wereld te versoen het of daartoe aanleiding gegee dat daar aan God beperkte 

magte toegeken is of dat Sy bestaan ontken is omdat daar geen bewyse vir Sy teenwoordigheid 

gevind kan word nie. 

Die besinnende denke maak nie daarop aanspraak dat dit alle aspekte waaronder die mens met 

God verbind word, bevra nie, maar bevra eerder die metafisies bepaalde waarhede oor God. Dit 

is dan ook die besinnende denke wat sigself met die probleme binne metafisiese verband besig 

hou. Die benadering is nie inturtief nie, daarom moet die mens in sy besinning volhard. 

Openheid moet te alle tye behou word. Daar kan geen deduktiewe afleidings van die goddelike 

volmaaktheid gemaak word nie. Buber (Blackburn 1996:50) maak 'n duidelike verskil tussen die 

besinnende denkweg wat die Totale Werklikheid (die Syn) bevra en die berekende denkweg wat 

die dinge of syndes bevra. Die besinnende denke versterk 'n kontinui~eit tussen persoonlike en 
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morele oonveginge wat op metaftsiese grondslag bevra word. Dit is egter geen sintese van 

menslike kennis oor God nie. 

4.8 'N BEKENDE OF ONBEKENDE GOD 

Die vraag of daar 'n bekende of onbekende God bestaan was nog altyd 'n twispunt tussen 

filosowe. Daar was veral twee standpunte aan die orde van die dag, naamlik: 

• die mens het essensie!le insig in die goddelike of 

• die mens weet niks van God afnie. 

Die funksie van die besinnende denkweg is om beperkings op hierdie opperste verklarings te 

plaas en aan te dui dat die vraag na kennis oor God primer nie 'n vraag van graad is nie, maar 

eerder van aard. Daar is wyses om God te ken en wyses waarop Hy nie geken kan word nie. In 

sy soeke na bewyse vir God se bestaan, sal die mens duidelik moet se wat hy met "bewyse" 

bedoel. Die bewyse kan enersyds die uitkomste van diepsinnige besinning wees ( soos binne die 

besinnende denkverloop in vooruitsig gestel word) waarom God Homself aan die mens openbaar 

of andersyds verteenwoordig dit die uitkomste van die mens se eie berekeninge en voorstellinge. 

Die gevaar bestaan dat die mens in hierdie denkarbeid homself so magtig sal voe! dat hy God en 

die ontos gelykstel. Daardeur word God binne die denke van die mens ingetrek en 

gedegradeer. Karl Barth (1886-1968) het gese laasgenoemde grens aan godslastering en werk 

destruktief op die kennis wat die mens van God het, in (Ferguson & Wright 1988:77). In reaksie 

op hierdie tendens het Paul Tillich gese dat daar opnuut na die Grond, die Bron, die Skepper van 

alles gevra moet word en dat alle afgodsverering sonder aarseling beveg moet word (Collins 

1960:399). DiJ open die weg vir 'nftlosofte wat oor die Totale Werklikheid(die Syn) besin en 

die openheid behou sodat goddelike openbaring kan plaasvind. 

Langs die besinnende denkweg gaan dit nie om een of antler funksie wat die goddelike moet 

volvoer of om die goddelike wese binne die menslike denke in te orden nie. Besinnende denke 

is radikale denke. Augustinus het in hierdie verband gese dat God bo enigiets wat die mens kan 

dink of se, verhewe is. Die mens ken God die beste as die onbekende God. Aquinas het die 
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hoogste grens van die mens se denke as daardie vlak waar hy besef dat hy God nie volledig kan 

ken nie beskou. Dit is op hierdie vlak <lat die denke in geloo/ oorgaan. God is altyd meer as 

enigiets wat die mens oor Hom kan se. Om op 'n menslike en filosofiese wyse na die waarheid 

te soek, beteken dat die wereldse werklikheid getransendeer word en dat die weg na God vir 

besinning geopen moet word (Mautner 1997:568-569). 

Die "onbekende God" is steeds 'n aktuele tema in die eietydse filosofie. Hierdie tema word egter 

periodiek herbedink om by die filosofiese en teologiese standpunte van die tydsgees aan te pas. 

Daar word van 'n onbekende God gepraat, omdat daar nie vanuit die wereld oor die goddelike 

werklikheid sekerheid en finaliteit bereik kan word nie. 

4.9 GEVOLGTREKKING 

Op grond van die voorafgaande ondersoek kan beweer word <lat daar groot verskille in 

benadering met betrekking tot openbaringskennis en werklikheidsbeelde voorkom. Dit blyk dat 

daar geen grond vir die argument bestaan <lat alle filosofiese probleme rondom die kennis oor 

God na die stryd tussen Hegel en die naturalisme teruggevoer kan word nie. 

Die fideYsme vertoon Of 'n teologiese of filosofies-skeptiese karakter. Die waarheid oor God is 

deur die fidelste langs rasionele weg gesoek, terwyl daar aan die ontologiese argument voorrang 

gegee is (Hutchinson 1956:149-158). Die fideYstiese standpunt bots egter met die realistiese 

opvattinge oor goddelike kennis. Laasgenoemde standpunt is nie op 'n analise van die mens se 

idees gebaseer nie, sodat hierdie idees met God self verwar kan word nie. W anneer die fideYsme 

die werklikheid probeer interpreteer dan sterk <lit eintlik maar net die empiriese en analitiese 

tendense in hul poging om die filosofie te beperk. Die studie oor God is 'n metafisiese ondersoek 

wat 'n studie van die betekenis en grense van die wetenskap en die tegniek noodsaaklik maak. 

Die metafisiese aspekte kom nog duidelik in Aquinas se werk na vore. By eietydse denkers 

bestaan daar, soos in die geval van Aquinas 'n behoefte om 'n eie filosofie oor God te ontwikkel 

(Gilson 1956:21-23. 29-143; Maritain 1954; Smith 1951). 
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Die tels wat ook 'n Christen is, bly oop vir goddelike openbaringskennis. Die feit dat hy glo, help 

horn om aan sy denke vorm te gee. As filosoof het hy die verantwoordelikheid om 

openbaringskennis te ondersoek en sover prakties moontlik uit te Ieef. Op hierdie wyse kan enige 

verwarring tussen die filosofiese en openbaringskennis uitgeskakel word (Augustinus 1950:314-

337; Webb 1915:1-83). Augustinus het onderskei tussen Godsopenbaring en mensgemaakte 

versinsels wat deur byvoorbeeld digters en die staat geskep word. Laasgenoemde is nie op 

openbaringe gegrond nie, maar op mites wat deur die politiek, die fisiese en die natuurlike 

beYnvloed is. Aquinas onderskei ook 'n filosofiese teologie wat 'n metafisiese leerstelling oor God 

ontwikkel (Collins 1960:400). 

'n Filosofie oor God behoort die volgende aspekte te bevat: 

• Ervaring om die hede aan te spreek. 

• Historiese gegewens om die Godsprobleem toe te Jig. 

• Openbaringskennis as grondslag vir die bestudering van alle metafisiese probleme. 
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HOOFSTUKS 

'N SOEKE NA 'N OUTENTIEKE BESKOUING OOR OPENBARINGSKENNIS, 

WERKLIKHEIDSBEELDE EN OPVOEDING/BEGELEIDING 

5.1 INLEIDING 

In hoofstuk 1 is die moontlikhede van die besinnende denkverloop bekend gestel soos dit onder 

meer uit vorige navorsing na vore gekom het (Smith 1983, 1993). Hierdie denkverloop is in 

hoofstukke 2, 3 en 4 aangewend om die bydraes van die eksponente van openbaringskennis en 

werklikheidsbeelde te evalueer. Dit wil voorkom ofhierdie navorsing die vermoedens bevestig 

dat in die besinnende denkverloop die weg tot outentieke denke, begeleiding, leefwyse en 

openbaringskennis geopen word indien daar besinnende, metafisiese, transenderende, 

metaparadigmatiese gedink word. Die denkverloop vereis dat daar deur middel van die filosofie 

'n periagoge ( ommekeer) vanaf die berekende na die besinnende denke bewerkstellig word, soda! 

die nodige openheid geskep kan word vir eksistering en transendering van 'n vasgevangenheid 

in tyd en ruimte (Smith 1983). 

W anneer dit om begeleiding gaan, gaan dit in die eerste plek om die mens wat begelei behoort 

le word. Dit is onder meer die taak van diefilosofie (vgl. hoofstnk 2) om 'n sintese tussen die 

natuurwetenskaplik georii!nteerde benadering en die teologie, die berekende en besinnende 

denke te bewerkstellig, soda! die weg tot outentieke denke, begeleiding en openbaringskennis 

geopen kan word. Hierdie sintese is slegs op grond van historisiteit moontlik (Braaten 1969). 

Binne die besinnende denkverloop is dit noodsaaklik dat daar onderskeidend gedink word. Met 

laasgenoemde word onder meer bedoel dat daar tussen die wetenskap, die filosofie en die 

teologie, maar ook tussen daardie denke wat spesifiek op die verklaring en voorstelling van dinge 

of syndes (die berekende denke) gerig is en die besinnende denke (die Synsdenke, helende of 

heilsdenke) onderskei sal word (vgl. Meyer & Ne! 1969:21). Dit wil ook voorkom of die mens 

se menslikheid en -waardigheid slegs outentiek ter sprake kom wanneer 'n openheid teenoor die 

Syn en openbaringskennis behou word (Heidegger 1972:38). Slegs dan kan outentieke sin, 

waarheid, wysheid en dankbaarheid aan die mens geopenbaar word. Dan kan die mens sy 
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leefwereld dienooreenkomstig inrig en is 'n outentieke leefwyse moontlik. Die besinnende 

denkverloop wil die "weg" bied en die "bakens" aandui waarlangs daar tot selfverwesenliking, 

relasievolheid en geloofs- of openbaringskennis beweeg kan word (Heidegger 1930: 15). 

5.2 'N BEKNOPTE SAMEVATTING VAN RELIGIEUSE GRONDSLAE VAN DIE 

WESTERSE DENKE 

In die vorige hoofstukke kan daar sekere tendense in die ontwikkelingsgang van die Westerse 

denke oor die Godsbegrip en openbaringskennis waargeneem word. Dit wil uit hierdie navorsing 

voorkom of geen wetenskap, ook nie die geskiedenis en die agogiek 'n antwoord op die sin van 

begeleiding kan gee sonder dat die lewensopvatlike 'n rol speel nie. 

So het Cusanus (1401-1464) beweer dat God nie volkome geken kan word nie, maar dat daar 

deur middel van die denke die naaste aan Hom gekom kan word (vgl. hoofstuk 3, afd. 3.2.1 ). 

Cusanus het wiskundige terme gebruik om "hoer intellektuele aktiwiteite" te beskryf, daarom 

praat hy van God as die Absolute Maksimum en die skepping as die afgeleide maksimum. 

Luther (1483-1546) het geglo dat die mens 'n ingebore kennis van God besit en dus weet dat Hy 

bestaan, maar nie met sekerheid oor God kan praat nie. Luther het, uit religieuse oorweginge, 

aanbeveel dat daar nie oor God gefilosofeer word nie, want die filosofie sou die geloofvan sy 

onafhanklikheid beroof. Die geloof moes soewerein bly, want die mens kon maklik God se 

wysheid en werke vir homselftoe-eien (vgl. hoofstuk 3, afd. 3.2.2). Luther het geglo dat God 

Homself aan die mens openbaar, maar dat hierdie openbaring nooit volledig geskied nie. Calvyn 

(1509-1564) het 'n altematiefvir die Griekse filosofie gesoek en aangevoer dat ware wysheid 

slegs deur kennis van God bekom kan word. Volgens horn is ware kennis geopenbaarde kennis, 

want God openbaar Homselfin die natuur en in die Woord. Bruno (1548-1600) weer het geen 

erkenning aan openbaringskennis gegee en geen transendentale skepper of eerste beginsel 

aanvaar nie. Hy het antagonisties teenoor die denke en die filosofie gestaan en gese dat daar geen 

hoer beginsel as die totaliteit van die natuur moontlik is nie (vgl. hoofstuk 3, afd. 3.2.4). 

In 'n poging om oor God te rasionaliseer is wetenskaplike metodes, veral die van die fisika, in 

die filosofie gebruik. In hierdie pogings is God "gebruik" om die doelstellings van die sisteem 

te verwesenlik. God moes dus 'n funksie binne die denke vervul. So het Descartes (1596-1650) 
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geglo dat die mens by lewenswaarhede uitkom deur middel van sy denke. In sy soeke na 'n 

"eerste beginsel" het hy bewyse aangevoer en demonstrasies uitgevoer, maar hierdie soeke het 

los van die openbaringskennis gestaan. S6 het die mens God by die wetenskap betrek om 'n 

funksie te vervul. Nieteenstaande het Descartes geglo dat net God absoluut en onfeilbaar is, 

daarom pleit hy vir nouer samewerking tussen die metafisika en die wetenskappe (vgl. hoofstuk 

3, afd. 3.3.1). Spinoza (1632-1677) het die aanname dat daar 'n onverstaanbare, vrye skepper 

bestaan as 'n groot fout bestempel. Die filosofie van die naturalisme het geen ruimte vir 

openbaringe of die bonatuurlike gelaat nie. God is aan die Totale Werklikheid gelyk gestel. Die 

Totale Werklikheid is deur Spinoza as absoluut, volkome en perfek bestempel. Laasgenoemde 

het God met die mens en die natuur gelyk gestel (vgl. hoofstuk 3, afd. 3.3.2). Leibniz (1646-

1716) het alle dinge van die Totale Werklikheid afhanklik gemaak en God tot die hoogste synde 

gedegradeer. God is as die skepper van al die syndes beskou. Hy is die Skepper daarom kom Hy 

spontaan in die werklikheid na vore. Leibniz het naas die fisiese en meganiese, plek vir die 

metafisiese ingeruim. Die enigste wyse om laasgenoemde te bereik is langs die weg van die 

besinnende denke. Malebranche (1638-1715) het die Christelike geloof vir hierdie doe! 

aangewend, maar die Christelike tradisie vermy. Alie kousale mag word vir God gereserveer, 

sodat God voile religieuse mag het en alle natuurkragte is aan Sy wil onderworpe. In latere werke 

is God egter aan die reels van die wiskunde, fisika en die funksionele vereistes van die filosofiese 

sisteme onderwerp (vgl. hoofstuk 3, afd. 3.3.4). 

Die hoofdoel van die Britse empiriste was om die menslike gedrag sover moontlik van enige 

teologiese sekerhede los te maak. 'n Filosofie wat op ervaring berus, kan volgens hulle feitlik 

geheel en al sonder God klaarkom. Bacon (1561-1626) het probeerom diewese en doe! van die 

filosofie te verander. Hy het aanbeveel dat 'n skeiding tussen die natuurwetenskappe, die filosofie 

en die teologie gehandhaaf word. Die hegte bande wat hy tussen die filosofie en die teologie 

waargeneem het, kon volgens horn tot kettery aanleiding gee. Alhoewel beide die filosofie en die 

teologie die verstand vervolmaak het, het hy van die standpunt uitgegaan dat dit op verskillende 

vlakke geskied. Laasgenoemde het daartoe aanleiding gegee dat filosofiese kennis oor die 

bestaan en moontlikhede van God ge!gnoreer is. Bacon het egter tussen Bybelse kennis en kennis 

van die natuur onderskei, daarom eis hy dat daar op die natuur gekonsentreer word en dat 

metafisiese kennis buite rekening gelaat word. Filosofie is tot die bestaan, mag en wysheid van 
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God beperk (vgl. hoofstuk 3, afd. 3.4.1 ). 

Locke (1632-1704) het geglo dat God gedemonstreer kan word en dus 'n belangrike plek in 

empiriese ondersoeke na die mens en moraliteit moet inneem. Hy het pogings om God as 

waarborg vir die kennis aan te wend, as onvrugbaar beskou en het die rasionaliste van 

determinisme en pantei"sme beskuldig. Sy benadering het kennis tot die ideele orde en nie tot die 

eksistensiele beperk nie. Dit het die moontlikheid om bo die sintuiglike uit te styg verskraal (vgl. 

hoofstuk 3, afd. 3.4.2). Berkeley (1685-1753) het daarop geroem dat hy die wetenskap en die 

filosofie nader aan mekaar gebring het, maar het horn daarop toegele om die plek wat God in die 

denke ingeneem het in heroorweging te neem. Berkeley het na 'n eerste beginsel in 'n 

eksistensiele (en nie in 'n rasionele nie) rigting gesoek. Hy het geglo dat die sintuiglike wereld 

direk vir God voorsiening maak en dat God deur middel van die natuur met die mens praat (vgl. 

hoofstuk 3, afd. 3.4.3). Hume (1711-1776) het heftig teen die Calvinisme gereageer en het die 

telsme ten voile van die daaglikse !ewe probeer skei. Om dit te bereik is die morele en sosiale 

!ewe van religieuse beheer gevrywaar. Aile denke oor God moes eksistensieel geregverdig word. 

Hume het aan God 'n funksie in die rasionalisme probeer gee. 

Gedurende die Verligting het die Christelike kerk onder kritiek deurgeloop. Baie denkers het 

hulle op die wetenskap, veral die fisika en die biologie, beroep. Daar is geglo dat die wetenskap 

bevorder kan word deur God uit te skakel. Sodoende hetBayle (1647-1706) die fondament vir 

'n kritiese benadering tot die heilsgeskiedenis gele. Alhoewel hy God as die Skepper aanvaar het, 

wou hy nie morele oortuiginge daaraan koppel nie, want geloof is nie rasioneel verdedigbaar nie. 

Hy het geglo dat moraliteit vanuit die praktyk groei en dus nie religie nodig het nie (vgl. hoofstnk 

3, afd. 3.5.1). Woljf(1678-l 754) het beweer dat dit onmoontlik is om bonatuurlike kennis voor 

te stel en gevaarlik is om eksistensiele aspekte te vermy. As kompromis het hy probeer om die 

historiese, fi!osofiese en matematiese aspekte van die werklikheid te verenig. Die historiese 

aspekte het die grondslag vir die denke gebied, die filosofie was die eksistensiele basis van die 

denke en ervaring het 'n belangrike rol vervul. Essensies was onherroeplik in die goddelike 

gegrond. Daar is gevo!glik na 'n perfekte kombinasie van essensies gestrewe (vgl. hoofstnk 3, 

afd. 3.5.2). By Voltaire (1694-1778) was daar 'n geleidelike oorgang van matematies-deduktiewe 

denke af na denke wat op empiriese navorsing gebaseer was. Voltaire het buitengewoon negatief 
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leenoor openbaringskennis geslaan. Deur le delerministies op le tree hel hy die transendentale 

karakter van God gedegradeer (vgl. hoofstuk 3, afd. 3.5.3). Holbach (1723-1789) het homself 

die persoonlike vyand van God genoem. Die intellektuele mag van die mens was op materie 

gerig, daarom moes alle dinge vanuit die materie verklaar word. Laasgenoemde het veroorsaak 

dat daar nie meer na God verwys is nie. Wetenskaplike kennis is deur Diderot (1713-1784) as 

standaard aanvaar. Hy het geglo dat wanneer God weggelaat word, die wetenskap sou floreer 

(vgl. hoofstuk 3, afd. 3.5.5). 

Rousseau (1712-1778) het aanvaar dat God die wereld regeer en dat die mens nie kan verwag 

dat hy kan maak soos hy wil nie. Die mens dra 'n bepaalde verantwoordelikheid en moet homself 

voortdurend aan God se beginsels toets. Kant (1724-1804) het die etiese aspekte van die geloof 

teen die naturalisme probeer beskerm. Sy ervaring het tot 'n nuwe era in die geskiedenis van 

W esterse teoriee oar God aanleiding gegee. Kant het besef dat alles van die egtheid van die 

metafisiese denke afhang. God is as die eerste, noodsaaklike verskynsel erken. Sander hierdie 

verskynsel is daar geen samehang moontlik nie. Alhoewel Kant God as die mees oorspronklike, 

die opperste Wese erken het, het hy geoordeel dat God nie eers deur die besinnende denke 

volledig geken kan word nie (vgl. hoofstuk 3, afd. 3.6). 

Hegel (1770-1831) het horn sy hele !ewe lank met die relasie tussen God en die "absolute 

beginsel" besig gehou. Om duidelik tussen God en die Absolute Gees te onderskei het hy sy 

teorie met betrekking tot 'n Absolute Gees-in-totaliteit ontwikkel. In laasgenoemde het Hegel in 

werklikheid vir God gebruik om sy Absolute Gees bekend te stel. Dit het tot groat vergissing 

aanleiding gegee. Hegel het nooit aan God getwyfel nie, maar wou sy opvattinge oar God met 

sosiale inhoude vu!. Gaandeweg het dit duidelik geword dat hy die Absolute Gees as 

plaasvervanger vir God wou aanwend. God sou dan slegs 'n funksie binne die Absolute Gees 

vervul. Die Absolute Gees is as die totaliteit van alle syndes beskou (vgl. hoofstuk 4, afd. 4.2). 

Uit die vorige paragrawe kan afgelei word dat daar in die verlede talle pogings aangewend is om 

God uit die denke en leerstellinge van die mens uit te sluit. Daar is mettertyd saver gegaan dat 

daar geglo is dat atei:sme tot algehele vryheid aanleiding sou gee. Feuerbach (1804-1872) 

byvoorbeeld het 'n beroep op sy volgelinge gedoen om God uit hul werk te weer. Selfhet hy 
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Hegel se Absolute Gees vanuit die humanisme probeer inkleur. Die toekoms van die filosofie het 

vir horn in 'n samevoeging van humanisme en naturalisme gele. Om <lit te bewerkstellig moes 

God en die Absolute Gees van Hegel sover moontlik uit die filosofie en die denke geweer word. 

Die maklikste uitweg was om God te humaniseer en alle ander dinge tot die natuur terug te voer. 

God moes slegs 'n funksie in die menslike bestaan vervul, want <lit het eintlik maar om die mens 

self gegaan (vgl. hoofstuk 4, afd. 4.3.2). 

Marx (1818-1883) het beklemtoon <lat die afstand tussen geloofin God en effektiewe kontrole 

oor die magte van die natuur en die gemeenskap gehandhaafmoet word. Marx het die mens as 

selfgenoegsaam beskou, daarom het hy sosiale totaliteit in die plek van Hegel se Absolute gees 

geplaas. Daar mag geen tyd vermors word om God aan te val nie. Marx het ontken <lat daar 'n 

opperwese los van die wereld bestaan (vgl. hoofstuk 4, afd. 4.3.3). Nietzsche (1844-1900) het 

die teistiese benadering as immoreel afgemaak en van die "groot leuen" van die Christendom 

gepraat. In die plek daarvan het hy die ontologiese implikasies van die evolusieteorie met 'n stel 

immanente waardes gekombineer. Ateisme is as edel en navolgingswaardig voorgestel. Hy het 

dan ook beweer <lat die wereld godloos geword het en <lat God "dood" is. Teisme is as die mens 

se grootste vyand uitgesonder. Hy het dus die idee van 'n transendentale God verwerp en sy 

oppermens ( Uebermensch geskep (vgl. hoofstuk 4, afd. 4.3.4). Netso het Dewey (1859-1952) 

beweer dat denkers hulle van die bonatuurlike illusies moet onttrek en op die werklikheid moet 

konsentreer. Ook hy het die teisme as 'n oorsaak van rampspoed vir die individu en die 

gemeenskap afgemaak en mense aangemoedig om op natuurlike, eksistensiele en die 

metodologiese aangeleenthede te konsentreer (vgl. hoofstuk 4, afd. 4.3.5.1). 

Na Hegel het al hoe minder filosowe in hul filosofiee ruimte gelaat vir geloof in God. Talle 

filosowe het God se bestaan erken, alhoewel <lit gewoonlik in terme van die natuurwette was. 

Gedagtes oor die wese van God is in baie gevalle aangepas om aan sekere vereistes te voldoen. 

Volgens hierdie opvattinge is dan aan God verskillende magte toegeken. Mill (1806-1873) was 

'n voorstander van 'n positivisties-humanistiese godsdiens. Hy het probeer bepaal tot op watter 

vlak positiviste en fenomenoloe hulle met die religie besig behoort te hou. Hierin het God 'n 

bepaalde funksie vervul. Mill het geglo <lat indien God "dood" verklaar word, <lit sal veroorsaak 

<lat alle bonatuurlike dinge irrelevant sou word. Die gevolge hiervan is <lat elke mens in sy eie 
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heil probeer voorsien en dat elke individu sy eie "God" word. Wanneer daar van goddelike 

moontlikhede gepraat word, dan gaan dit volgens Mill maar oor die mens. Die mens is gelukkig 

wanneer sy verbeelding gestirnuleer word (vgl. hoofstuk 4, afd. 4.4.1 ). James (1842-1910) weer 

was heeltemal skepties teenoor God ingestel. Hy het in die wetenskap 'n moontlikheid gesien om 

die wereld selfgenoegsaam te maak. Alie waarskynlikhede moet volgens James pragmaties 

geverifieer word (vgl. hoofstuk 4, afd. 4.4.2). Whitehead (1861-1947) se benadering tot God was 

funksioneel. Daardeur het Whitehead aan God 'n funksie in die interpretasie van die natuur 

gegee. Hy het verder gese dat die natuur nie binne 'n kosmologiese sisteem verstaan kan word, 

as God nie geken word nie. God word sodoende aan rasionele beginsels ondergeskik gestel. So 

beskou is God nou nie meer die Skepper nie, maar eerder die beskermer van die heelal (vgl. 

hoofstuk 4, afd. 4.4.3). 

Dit was Heidegger (1889-1976) wat emstig teen die uitwerking van Godsverduistering, 

Synsvergetelheid en Synsverlatenheid gewaarsku het. Omdat filosowe hulle met besondere dinge 

binne die Totale Werklikheid besig gehou het, het hulle God as die hoogste of opperste synde 

begin beskou. Dit het God gedegradeer, wat volgens Heidegger 'n groot gevaar vir die tydelike 

wereld ingehou het. Heidegger het tussen God, die Syn en die Totale Werklikheid (ontologie) 

onderskei. Met hierdie onderskeid het Heidegger God bo alle filosofiese diskoerse verhef (vgl. 

hoofstuk 4, afd. 4.5.2.1). OokJaspers (1883-1969) het gese die Ewige God is bo die grense van 

die objektiewe denke, metodes en demonstrasies verhewe en kan nie langs die weg van 

objektiewe denke bereik word nie. Dit is alleen deur geloof moontlik (vgl. hoofstuk 4, afd. 

4.5.2.2). 

5.3 DIE TAAK VAN DIE FILOSOFIE 

Plato het al gese dat verwondering 'n gemoedsingesteldheid van filosowe is. Hy het ook beweer 

dat die filosofie 'n begeleidingstaak het en groot invloed op die praktyk uitoefen. Die filosofie 

het in die 20ste eeu die taak gehad om moeilike en finale antwoorde waarmee die praktyk 

gekonfronteer is, te probeer beantwoord. Hierdie taak is verder beklemtoon omdat die 

vakwetenskappe tot 'n groot mate vir die vrae van die mensheid blind geword het. Dit het daartoe 

gelei dat die moeilike vrae waarmee die wetenskap oor die mens gekonfronteer is, na die filosofie 
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terug verwys is. Die vakwetenskappe het ender meer bepaalde grense in ag geneem, soda! die 

vrae oor verskille en verbande tussen die studievelde van die wetenskappe nie sinvol binne die 

vakwetenskappe beantwoord kon word nie. Pogings om dit we! te doen het tot isme-denke 

aanleiding gee. Daarmee saam is daar geen grense aan verwondering nie. Die oudste antwoord 

op die vraag waarom daar gefilosofeer word, is dat dit 'n soeke na wysheid is. Die mens het 

wysheid nodig om sy !ewe sinvol te bestuur. 

Eensydige kennis en belangstelling wat dikwels eie aan vakspesialiste is, is teenstrydig met 'n 

soeke na wysheid. Wysheid kan alleen gedy, rigting gee en verryking bring waar daar ruimte vir 

besinning bestaan. Wysheid kan ender meer beskou word as 'n oorpeinsing van die !ewe. 

Openbaring is die weg waarlangs God in Sy Woord aan die mens wysheid skenk. Openbaring 

laat die mens besefdat wysheid (as die kosbaarste geskenk) ten diepste 'n skepping van God is. 

Wie dan wysheid gevind het, het die !ewe gevind. 

S.3.1 'n Soeke na grense 

Die !ewe stel aan die mens behoorlikheidseise waaraan hy moet voldoen om eg oorspronklik 

( outentiek) te kan dink en begelei. Op hierdie eise moet die mens met sy hele bestaanswyse 

antwoord en persoonlik die verantwoordelikheid van sy antwoorde op die lewensituasie (as 

opgawe) aanvaar. Om bo die beperktheid van die menslike werklikheid uit te reik kan filosofie 

tyd as die transenderende horison gebruik (Van Rensburg e.a. 1979:162). Tydlikheid belig die 

Dasein en open die weg na die sin en waarheid van die Syn (Bakker 1977:208). Die mens staan 

ook in 'n bepaalde verhouding tot die ruimte waarin hy kan woon en handel (Venter 1976:201-

202). Wanneer die nodige geborgenheid binne 'n veilige ruimte ondervind word, kan die mens 

eksisteer en dit met die onbekende waag. Dit bring mee dat die grense van die denke voortdurend 

verskuif. Indien hierdie grense op een of antler wyse geskend word, is die ontvouing van sin in 

gedrang (Smith 1983:31). 

Die toekoms bly 'nope moontlikheid daarom kan die mens die grense waarbinne hy sy wereld 

wil konstitueer, help bepaal (Pienaar 1974: 13; Heidegger 1927:326). Om die wereld bewoonbaar 

te maak word die wereldontwerp voortdurend gewysig. Hierdie konstituering van 'n menslike 
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wereld kan sinvol of sinloos geskied (Heidegger 1970(b ): 17). Die sin van die mens se bestaan 

of eksistensie le in die wyse waarop hy tyd en ruimte belewe (Venter 1976:203). Sinvrae word 

dus in die leefwereld beantwoord (Heidegger 1927:212). Die omringende horisonne kan op grond 

van openheid deurbreek word, sodat nuwe moontlikhede geskep en betekenisse gegee kan word 

(Heidegger 1927:250). 

Grensvrae is daardie vrae waarop daar moeilik antwoorde gegee kan word. Hierdie vrae is finale 

vrae en daarom vir die mens van kardinale belang. Aan verwondering kan daar geen grense gestel 

word nie (Steyn 1991 :5).'n Belangrike taak van die filosofie is om hierdie verwondering te 

stimuleer en te behou, want as die verwondering afueem, is daar ook nie meer van filosofie 

sprake nie. Vind sinvinding en singewing nie plaas nie, ontstaan daar 'n eksistensiele vakuum 

(Smit 1979:91 ). Vra die mens egter die sinvraag, dan is die moontlikheid daar dat hy bokant 

homselfkan uitstyg op soek na vaster grond (Heidegger 1927:288). Die kennis wat sodoende 

bekom word, vind in 'n eksistensiele antwoord neerslag (Bakker 1977:229). 

Binne die lewensopvatlikheidstruktuur ofbesinnende denkverloop, waar die finale eksistensiele 

beslissings ofwilsbesluite geneem word, kies die mens (die individu) self'n uitgangspunt waaruit 

hy oor die mens en die wereld kan <link. Begeleiding is daarom ook lewensopvatting

verwerkliking (Steyn 1991 :8). Die lewensopvatting binne die lewensopvatlikheidstruktuur is die 

basis vir 'n toenemende, radikale bedinking van die ( agogiese) werklikheid. Dit rig elke denkstap 

binne die besinnende denkverloop, sodat die lewensopvatting in di ens van verskerpte of verdiepte 

wetenskapsbeoefening aangewend kan word. Nou kan daar vanuit 'n volheid van relasies ( onder 

meer ek-dit, ek-jy en ek-God) gedink word (Gunter 1977:25-27). 

Die besinnende denke maak daarop aanspraak dat dit totaliteitsdenke is ( Getlnnan 197 4: 184) en 

wil daarom orde skep. Wanneer dit egter om openbaringskennis gaan, gaan dit om 'n lewende 

God wat Alomteenwoordig is en deur geen grense beperk kan en mag word nie. God is enersyds 

Transendent, verhewe bo al die werke van Sy hande. Andersyds woon en werk Hy voortdurend 

in alle dinge. 
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5.3.2 'n Soeke na grondslae 

Soos reeds gese, is alle begeleiding tyd- en ruimtegebonde. Om tot die grondslae van die 

agogiese werklikheid deur te dring, is die verhouding wat daar tussen tyd, ruimte en begeleiding 

gehandhaafword, belangrik. Dit maak die begronding van die agogiese werklikheid moontlik 

(Venter 1976:203). Tyd vorm onder meer die ontologiese basis van hierdie werklikheid en is die 

oorsprong van alle insig (Heidegger 1970(a):47). Wie dus na die grondslae van hierdie 

werklikheid vra, kan in die tyd begrond (Steyn 1991:1). Begeleiding geskied met die oog op die 

toekoms (Heidegger 1927:326), sodat daar verbetering, veredeling, niveau-verheffing kan 

plaasvind en uiteindelik tot selfverantwoordelike selfbepaling oorgegaan kan word. Agogiese 

verandering moet op verantwoordelike en stelselmatige wyse geskied (Smith 1983 :31 ). 

As ope moontlikheid kan die mens sy faktiese vasgevangenheid in tyd en ruimte oorstyg en sy 

posisie in die wereld transendeer (Heidegger 1970(b ):3 7). Daardeur is die mens sinsoekend, 

sinvindend en singewend op weg en bring hy veranderinge wat waarde het tot stand. Alie 

begeleiding fundeer in die openheid ofSynsongeslotenheid van die mens (Steyn 1991:13). Die 

mens behoort sy wese in synshistoriese besinning terug te vind. Tydlikheid open die 

transendentale horison, sodat die vraag na die sin en waarheid van die Syn gestel kan word en 

verskaf eenheid en totaliteit sodat die mens kan eksisteer (Heidegger 1967(a):326). Sou die mens 

nie sy historisiteit aanvaar nie, dan is dit ook nie moontlik om te eksisteer nie (Heidegger 

1927:374). Heideggernoem die vraag na die sin en waarheid van die Syn die wydste, die diepste, 

oorspronklikste en konkreetste van alle vrae (Gethman 1974:184). Die waarheid van die Syn is 

die onuitspreekbare, ondeurgrondelike waarheid - die Jig, die bron van alles wat bestaan 

(Heidegger 1973(a):120). Synsdenke is daarom oorspronklike denke, want dit vorm die grond 

vir alle syndes (Heidegger 1927:61). Ook die agogiek moet op verantwoordbare wyse 

antropologies georienteer en teen die agtergrond van die Totale Werklikheid of Syn bevra en 

beskou word. 

5.3.3 'n Soeke na wysheid 

Van die begin is daar geglo dat die filosofie 'n liefde vir wysheid of'n wetenskaplike strewe na 
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wysheid is. In die tegnologiese en organisatoriese twintigste eeu waarin die mens se mag 

buitengewoon toegeneem het, het die eise wat aan die mens en die wysheid gestel word, verander 

(Hamilton 1966). Wysheid is ook nie meer aan oorlewing ontleen nie. Terwyl elke geslag sy eie 

probleme ondervind, het die vraag na wysheid op alle terreine noodsaaklik gebly (Ferguson & 

Wright 1988:725-726). 

Verdere uitdagings met betrekking tot 'n eietydse soeke na wysheid het hul oorsprong by 

besondere vakke gehad. Alhoewel vakspesialiste onontbeerlik vir 'n blootlegging en beskrywing 

van waarheid is, lei die eensydigheid van hul perspektiewe en kennis hul dikwels op dwaalwee, 

weg van die wysheid af. Wysheid kan alleen gedy waar daar ruimte vir besinning bestaan 

(Heidegger 1957:24). Die besinnende denkverloop hied so 'n weg tot wysheid asook die 

moontlikheid dat God Hom aan die mens kan openbaar (Ijsseling 1964:9). 

Dit wat kenmerkend van menswees is kom na vore in dit wat hy <link, maar veral ook in die wyse 

waarop daar oor dinge gedink word. Die denke het dus met die innerlike wese van die mens te 

make (Steyn 1991: 19). Die besinnende denkverloop is 'n weg om die sin en waarheid van die Syn 

onverborge te maak. Hierdie mense wat in 'n eksistensiele vakuum verkeer, moet geleer word om 

te besin (Heidegger 1927:327). Die wese van mens-wees staan dus of in 'n outentieke of in 'n 

inoutentieke verhouding met die Syn. 

Indien die mense gehelp kan word om besinnend te <link, kan hy na die wereld van betekenisse, 

waardes en sin uitreik (Heidegger 1927:151). Die wereld ofwerklikheid is 'n opgawe waarop hy 

met die nodige verantwoordelikheid moet antwoord. Hierdie antwoord is alleenlik moontlik 

wanneer hy die nodige begeleiding ontvang. Soos reeds gese, is die mens 'n ongeslote wese wat 

bokant horn kan uitreik, homselfkan transendeer en sin kan vind (Heidegger 1949: 13). In hierdie 

verband kan Heidegger se dat die Syn die mens die nodige geborgenheid gee en in staat stel om 

te eksisteer. Hy is veronderstel om hierdie opgawe van die Syn met dankbaarheid te aanvaar en 

met hul leefwyse daarop te antwoord (Ijsseling 1964:120). Die mens het begeleiding nodig 

terwyl hy in die rigting van die sin en waarheid van die Syn op weg is. As Synsgebeure kan die 

besinnende denke as sinsoekende, sinonthullende en heilsopenbarende denke beskryf word 

(Heidegger 1957:24). 
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Wysheid as 'n menslike of eksistensiele grondhouding is slegs binne 'n bepaalde kultuurhistoriese 

situasie verstaanbaar (Strasser 1971:108) en in staat om nuwe lewensvorme in aansyn te roep. 

Wysheid toon 'n volmaakte openheid teenoor die transendentale Waarheid-Goedheid-Skoonheid 

as 'n eenheid. Hierdie eenheid word op die allerhoogste menslike niveau teruggevind en stel die 

mens in staat om die stem van die transendensie te hoor, te begryp en te vereer. Wysheid berus 

dus in alle gevalle op transendentale insig (Heidegger 1927:38). Wanneer die eksistensie die 

transendensie gehoorsaam, dan is dit vir die mens moontlik om bo die onbeduidende menslike 

beperktheid uit te styg (Heidegger 1958:124; 1967(a):226). 

Die mens wat wysheid het vertrou nie in die kosmos nie, maar we! in die Mag wat die kosmos 

beheer. Ook nie in sosiale verhoudinge nie, maar in die Krag wat hierdie verhoudinge ten 

grondslag le. Hy staar horn nie blind teen die kortstondige nie, maar vermoed die geheime taalles 

van die geskiedenis. Die sinloosheid wat die wereld beleeflei baie keer daartoe dat die mens in 

angs verval. Hierdie angs kan getransendeer word voordat dit in nihilisme verander. Volgens 

Strasser (1971 :114) het wysheid die mens geleer hoe om te !ewe, maar ook om te sterwe. Dit 

gaan gevolglik om die mens en sy transendentale bestemming. Elke volwaardige 

opvoedingspoging behoort dus in die geheel van bo-wetenskaplike lewenswysheid ingebed te 

wees en van die sin van die !ewe en sterwe rekenskap te gee. 

Wysheid behels verder om daadwerklike steun en begeleiding met die oog daarop om die wereld 

te verbeter en verruim. Hierdie verbetering behoort tot behoorlike menswees aanleiding te gee. 

Dit gaan hier nie om verandering ter wille van verandering nie. As ope moontlikheid kan die 

mens op sy aangesprokenheid antwoord en sy faktisiteit transendeer (Ijsseling 1964:120). Die 

taak van die filosofie le onder meer daarin dat daar oor toenemende menswording besin moet 

word, want menswees veronderstel menswording. 

5.3.4 'n Soeke na die wese van die mens 

Uit 'n religieuse oogpunt, kan die hart van die mens as die setel en oorsprong van al sy 

lewensuitinge beskou word. Dit dui op 'n betrokkenheid van die mens by 'n eie Oorsprong 

(Coetzee 1996:52) en vra om 'n religieuse besinning en antwoord. 
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Op grond van wat reeds in hierdie proefskrif aan die orde gestel is, kan beweer word dat daar 

mettertyd 'n afstand tussen die Syn en die denke ontwikkel het. Hierdie afstand noem Heidegger 

( 1949: 15) die onto/ogiese dijferensie en omdat die vraag na die sin en waarheid van die Syn nie 

gereeld gestel is nie, is daar ook van 'n uitgestelde identiteit sprake (Bucher 1972:27). 

Die menslike van die mens, wat 'n belangrike aspek van die besinnende denkverloop 

verteenwoordig, kan nie sonder begeleiding tot sy reg kom nie. Die besinnende denkverloop 

veronderstel juis 'n in-keer, 'n ommekeer en 'n toe-keer na die Syn. Die wese van die mens 

behoort met behulp van die besinnende denke weer "heel" gedink te word, daarom dat daar ook 

van die besinnende denke as helende denke gepraat kan word (Heidegger 1947:22). Die mens 

vind onder meer sy wese deur na die Syn te luister, dit te behoed eerder as om daaroor te probeer 

heers (Pienaar 1980:242). 

Die vraag na die sin en waarheid van die Syn laat die lig (van die Syn) op die wese van die mens 

val, soda! sy verhoudinge met die antler syndes herstel kan word (Heidegger 1949: 13). Die mens 

kan sy dankbaarheid aan die Syn betoon deur in verwondering aan geloofs- en openbaringskennis 

aandag te skenk. 

5.3.5 'n Soeke na selfverwesenliking 

Om sy moontlikbede te kan verwesenlik is begeleiding van die mens noodsaaklik (Heidegger 

1927:437). Hy moet onder andere tot behoorlike verstandelike en sedelike selfstandigheid in die 

wereld kom. Dit vereis dat hy saam met antler mense in die wereld (teenoor die Woord) in 

totaliteit begelei word (Heidegger 1966:9-10). 

Elke mens staan as geskapene (deur die Woord van God) na die beeld van God, in relasie tot 

God. Die mens hoor die Woord en moet daarop antwoord. God roep die mens en spreek horn in 

liefde aan, maar dit verplig die mens om in wederliefde te antwoord. Aile mense staan dus in 'n 

verantwoordelikbeidsrelasie tot God (Ballauff 1966:42). God roep elke mens, elke persoon op 

sy naam en hierin le die onvervangbare eie waarde of selfwaarde van die persoon (Langeveld 

1971: 17 4 ). Alhoewel alle mense in die algemeen menslike dee!, kom daar tog kwalitatiewe 

verskille tussen mense voor. 
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5.3.6 'n Soeke na die Absolute Werklikheid 

In hoofstuk I is beweer dat wanneer die natuurwetenskaplik georienteerde of berekende denke 

verabsoluteer word, dit daartoe aanleiding gee dat die mags- of massamens, wat hul eie wil volg, 

s6 in die duisternis ofheilloosheid verval dat hulle nie meer behoefte aan God het nie (Heidegger 

1927:191). Die verabsolutering kan daartoe aanleiding gee dat God Hom terugtrek en Hom vir 

die heillose toestand verberg. Hierdie heillose toestand kan deur rniddel van die besinnende 

denke oorkom word, omdat laasgenoemde heilsopenbarende denke is (Smith 1993:13). Bers 

wanneer die mens sy ellende besef en erken, kan hy tot inkeer kom, en is daar 'n einde aan 

onbesonnenheid in sig (Serequeberhan 1987:42). 

Weer eens word elke persoon tot verantwoordelikheid geroep en moet hy self op die Goddelike 

aanspraak antwoord (Heidegger 1973(a):l02). Dit is op hierdie vlak dat historisiteit wat tot 

dusver as die basis van die besinnende denkverloop beskou is, in heilsgeskiedenis oorgaan 

(Smith 1993:124). 'n Blik op die eindbestemrning is dan moontlik omdat die mens deur God tot 

vervulling van sy taak op aarde geroep word (Bucher 1972: 162). Luister hy na wat God aan horn 

openbaar, kry hy perspektief op die ewigheid, verstaan hy homself en word sy verhouding met 

antler mense en dinge bepaal (Jager 1978:73-74). Antwoord hy in geloof, word hy 'n nuwe mens. 

As Skepper, Grond, Bron, Oorsprong, Waarheid en Wetgewer het God Absolute heerskappy en 

gesag oor die mens en sy werke (Hand. 26:20). 

5.3. 7 'n Soeke na geloofs- of openbaringskennis 

Die mens dink en praat oor homself en die wereld vanuit 'n bepaalde lewensopvatting en 

wereldbeskouing en neem op soortgelyke wyse wils- of eksistensiele besluite (Steyn 1991 :8-9). 

Die heel belangrikste keuse wat hy moet uitoefen is tussen die moontlikhede dat God van die 

openbaring in Christus bestaan, of nie bestaan nie. Indien God bestaan, dan vorm Hy die grond 

van die mens se bestaan en denke (Wisser 1970:54). Die Christendenker neem hierdie 

eksistensiele beslissings deur 'n sprong in die geloof te neem (Pienaar 1980: 186). 

God skenk wysheid en openbaar Homself aan diegene wat Hom vrees en dien. Wysheid word, 
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soos reeds gese is, as die kosbaarste geskenk aan die mens beskou. Wie wysheid gevind het, het 

die !ewe gevind (Strasser 1971: 114). In die Nuwe Testament word wysheid in die Persoon van 

Jesus Christus geopenbaar en vind daar versoening tussen die skepping en God plaas (1 Kor. 

1:24). 

Ware wysheid en waarheid staan in skerp kontras met die skynwysheid/skynwaarheid (of 

dwaasheid) van die wereld (1 Joh. 4:6). Laasgenoemde is gewoonlik verabsoluteerde menslike 

vermoens. God, die volstrekte Oorsprong van alles, kan nooit as objek deur die mens geken word 

nie. God openbaar Homselfin die Woord deur Christus wat die Waarheid, die Weg en die Lewe 

is (Joh. 14:6). Die Skrifis openbarende Woord van God. 

Die ek-God relasie word as fundamentele relasie geopenbaar, want dit maak kennis van God, van 

die self, die naaste en die wereld moontlik. Die ek-jy relasie (wat in die ek-God relasie gefundeer 

word) is dus ook 'n bestaan met die naaste teenoor die Woord (Joh. 1: 1-5). 

5.3.8 'n Soeke na 'n ontologiese uitgangspunt vir die Christendenker en -begeleier 

Die Christen se uitgangspunt is onder andere God wat Homself in Jesus Christus en in die Woord 

openbaar (2 Kor. 4:4; Rom. 2:14-15). Hierdie kennis is genade- of geloofskennis. Indien die 

mens hierdie genade aanvaar, word hy herskep en word hy deel van 'n positiewe bestaansrelasie 

tot God (Luk. 4:6-7; Joh. 10:7). 

God openbaar Homself op Eie inisiatief en is daarom vir die mens besonder aktueel (Joh. 17:3). 

Die inisiatief dui op 'n volstrekte oorsprong. Gerigtheid op die sintotaliteit is oorsprongsdenke, 

omdat dit ho sigself uitstyg. Die Oorsprong is Absoluut en selfgenoegsaam (Heidegger 

1970(b ):41 ). Die mens behoort na die Absolute Oorsprong te soek, want daarin le sy diepste wese 

(De Graaff 1960:61 ). God kan egter nie begripmatig verstaan word nie. W anneer God Homself 

aan die mens openbaar, gaan dit nie om wesensmededeling nie, maar om wesensuiting. Dit gaan 

om 'n drie-enige, persoonlike God- God van die heelal, Absolute Syn, Skepper, Bron van alles 

wat bestaan. God onderhou die skepping elke oomblik in Sy voorsienigheid. Hy hou Sy Woord 

gestand, want hierdie Woord is die uiting van Sy Wese. Dit is hier waar die ontologie aan sy 
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grense kom en die mens voor die Wonder te staan kom. Hier gaan die vraag na die Syn in geloof 

en aanbidding oor. 

5.3.9 'n Soeke na die grondslae van die Christelike geloof 

Alie mense kom een of ander tyd voor die dieptevraag na die aard van lewensin te staan. 

Antwoorde op hierdie vraag kom vanuit die diepste wese van die mens. Kitsklaar antwoorde op 

die vrae na lewensin kan nie in Bybelverse of deur die Bybel as geheel gevind word nie. Die 

misterie van menswees kan nooit ten voile ontrafel word nie (Van der Walt 1990:5). 

In die Christelike geloofword God as die "Gans Andere", enkel Misterie en Geheimenis beskou 

(I Kor. 2:1). Die mens selfkan min van God weet, want <lit is vir horn onmoontlik om God 

volledig te ken en te verstaan (1 Kor. 2:7). Sonder die Bybel bly kennis van God vir die mens 

geheel en al verborge. Die mens kan God alleen ken vir soverre Hy iets van Sy Wese en Werke 

aan die mens openbaar (Ef. 3:3). Sy werke vorm een groot, omvattende en voortdurende 

openbaring (Joh. 17:3). Hierdie openbaring geskied vrywillig en bereik 'n hoogtepunt in Jesus 

Christus. Selfs God openbaar Hom deur Jesus aan die mens. Deur die Woord word God se 

openbaring en werke ook in die skepping en die geskiedenis waargeneem (Ps. 19:2). God beskik 

oor die lotgevalle van mense en volke en openbaar Hom in die mens se gees en gewete. 

Alie openbaring geskied op gesag van die Woord en met die belofte <lat Christus die mag van die 

Bose sou verbreek. Hierdie belofte het 'n werklikheid geword toe Christus na die wereld gekom 

het. S6 het die heilsbelofte en genadeverbond in vervulling gegaan (Jes. 9:5). Die Heilige Skrif 

(wat deur God gegee is) getuig aan die hele mensheid van 'n besondere openbaring, totdat die 

wederkoms van Christus in vervulling gaan. Die Heilige Skrif is onfeilbare en gesaghebbende 

Woord van God. Jesus selfhet dikwels uit die Woord aangehaal en daardeur self Sy goddelike 

stempel op die waarheid van die Bybelverhaal geplaas. 

Reeds in die moederbelofte (Gen. 3:15) is daar 'n genadeverbond gesluit wat voorspel het dat 

daar oorwinning oor die sonde en die dood sou kom. Hierdie belofte is in Jesus Christus en Sy 



214 

kruisdood vervul. Toe Abraham geroep is, is 'n verdere genadeverbond tussen God en Sy volk 

gesluit (Gen. 17:7). Hierdie genadeverbond het twee groot waarhede geopenbaar, naamlik dat 

God die vrye roepende, handelende en reddende God is, en dat die genadeverbond nie net 'n 

verbond met Abraham was nie, maar ook met sy nageslag en die ganse mensdom (Rom. 4:13). 

Laasgenoemde waarheid het veral die sosiale karakter van die verbond beklemtoon. 

Die Christendom is geheel en al van geloof(geloofskennis) in Jesus Christus as die Verlosser 

afhanklik, want die weldade wat deur die genadeverbond moontlik gemaak is, kan die mens slegs 

deur bemiddeling van Jesus Christus deelagtig word (Rom. 15 :8). Dit gaan hi er ten diepste oor 

hoe die mens oor Jesus voe! en dink. Die Christelike leer is daarom nie net 'n blote leerstelsel, 

wettiese kode of stel Iewensreels nie, maar is op Christus gerig. Sonder Christus is daar nie van 

'n Christendom sprake nie, want Hy is self die Weg en die Lewe en nie slegs 'n wegwyser na die 

saligheid ofvoorskrifvir en tot die !ewe nie (Joh. 14:6). Jesus is die enigste ware en volkome 

Middelaar tussen God en die mens (1 Tim. 2:5; Hebr. 8:6). 

Jesus Christus was ware mens met 'n menslike gemoedslewe en siel, maar ook die mens onder 

die mense (Hebr. 2: 17) en ware God. Hy is Seun van God, die Ewige, die Woord, wat by God 

en self ook God is (Joh. 1: 1 ). Die mens kon en het self Sy Majesteit en Heerlikheid ervaar. Hy 

is Christus, die ewige, alomteenwoordige, almagtige, alwetende, vergewensgesinde Seun van die 

Lewende God (Matt. 16:16). 

God openbaar Hom op verskillende wyses in en deur Jesus Christus (Miiller 1976:48), naamlik: 

• as profeet. Jesus openbaar God op volmaakte (volkome)wyse, sodat die wet van God in 

vervulling gaan (Luk. 4:6). Hy tree as mondstuk van God op en so word goddelike 

wysheid aan mense geopenbaar (Hebr. 1:1-2). 

• as priester. Jesus verrig diens, ontferm Hom oor mense, doen barmhartigheidswerk 

(Matt. 20:28) en offer Sy Iiggaam vir die sondaar aan die Kruis (Hebr. 10:10). Aan die 

Kruis tree Christus as plaasvervanger vir die sondaar op en koop horn van die sonde los, 

sodat hy met God versoen kan word (1 Kor. 6:20; Rom. 5:10). 
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• as verlosser. Jesus verwerfvir die mens volkome saligheid, sodat die mens net moet glo 

en all es vir homself toe-eien. Geloof is egter nie sonder bekering, en bekering nie sonder 

geloofmoontlik nie. Die mens moet kennis bekom, want kennis help horn om te vertrou 

en horn aan die waarheid oor te gee. Geloof is dus 'n persoonlike beslissing, 'n individuele 

vertroue (Joh. 10:7; 14:6). Bekering is verder 'n daad van genade. Dit is 'n ommekeer 

(vgl. die periagogiese struktuur- Smith 1983) in die wil van die mens. Die mens moet 

met sy sondige verlede (waarin hy die wereld gedien het) breek en sy toevlug tot Christus 

neem (Mark. 1 :15; Hand. 26:30). S6 'n bekering of sinsverandering word in die Nuwe 

Testament met twee terme beskryf, naamlik metanoja ('n innerlike sinsverandering) en 

epistrofee ('n uiterlike sinsverandering). Die bekering of ommekeer het drie 

onderskeibare stappe, naamlik 'n inkeer (waarin die mens tot homselfkom), 'n wegkeer 

(van die sonde af) en 'n terugkeer (na God). Geloof is 'n geestelike daad waarmee die 

gawe van God aan die mens aanvaar word (Fil. 3 :9; Rom. 1: 17). 

Die belofte van Jesus se wederkoms hou die volgende vooruitsigte vir die gelowige in, naamlik 

dat: 

• die geskiedenis van die wereld en die sondigheid wat daarmee saarnhang afgesluit sal 

word, sodat die Ewige sal triomfeer (Matt. 13:39). 

• daar met die Antichris, Satan en die valse profete afgereken sal word, soda! die Kruis sal 

triomfeer (Open. 19:20). 

• die algemene opstanding sal plaasvind en dieLewe sal triomfeer (1 Kor. 15:23; Joh. 5:28-

29). Dit sal 'n einde aan die dood en die doderyk bring. 

• die ganse mensheid voor die regterstoel van God gestel sal word, sodat Geregtigheid sal 

triomfeer (Matt. 25:31-46; Open. 20:11-15). 

• die aarde met Christus se wederkoms vemuwe sal word, sodat die Volmaaktheid sal 

triomfeer. Dit alles sal tot die ontstaan van 'n nuwe heme! en 'n nuwe aarde aanleiding 

gee (2 Petr. 3:12; Open. 20:11). 
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Die gelowige, Christen ondersoeker put alle kennis vanuit die Woord van God. Bo-natuurlike, 

metafisiese of religieuse kennis word dan deur die geloof as vas en seker aanvaar. Geloofbied 

die weg tot die tydlose (ewige) kennis. Die hoogste, finale bepaling van wat die begrip 

begeleiding vir 'n Christen beteken en wat tot in ewigheid geld, word in die Woord (2 Tim. 3:16-

17) geformuleer, naarnlik: "Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot 

wederlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in geregtigheid, soda! die mens van God 

volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus." Die finale toetssteen vir sekerheid 

en waarheid is daarom die openbaring van God. 

W anneer dit om openbaring gaan, is die mens se grondhouding oor die wese van die werklikheid 

van beslissende belang. Anders gestel: die praktyk berus op een of antler wereldbeskouing. Vir 

die gelowige Christen gaan sy beskouing (oor die grondwaarheid) van God, van die Skepper uit. 

Die hele kosmos is dus 'n openbaring. God openbaar Hom aan die mens in die Woord en die 

natuur. Die kosmos (as openbaring) is kenbaar. Die finale verklaring van die kenbare Je vir die 

gelowige in die Woord. 

Dit wil dus voorkom asof daar tussen waarheid en Waarheid onderskei kan en moet word. 

Eersgenoemde verteenwoordig die openbaringskennis of geloofskennis (vgl. die struktuur 

hoofstuk 1, afd. 1.2). Die mens is voortdurend besig om na die waarheid te soek, maar die voile 

waarheid kan die mens nooit op aarde vind nie - dit is ewig en daarin le die mens se !ewe en 

saligheid opgesluit. Vir die gelowige gaan dit nie soseer om die soeke na waarheid nie, maar veel 

eerder om die besit daarvan. Die waarheid is onlosmaaklik aan die Waarheid, soos di! aan die 

mens in die Woord en in die vleesgeworde Woord, Jesus Christus, geopenbaar word, gebonde. 

5.4 DIE T AAK VAN DIE WETENSKAP 

In die menskundige wetenskappe behoort dit om die menslike van die mens te gaan. Die mens 

moet in sy menslikheid ontmoet word. Menswees is menswording daarom kan die moontlikhede 

van die mens in die leefuoereld ontdek en verwesenlik word. Die mens doen verantwoording deur 

die antwoorde wat hy op hierdie lewensopgawe gee. 
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Daar is wetenskaplikes wat glo dat wetenskaplike feite suiwer en onafhanklik van enige religie, 

lewensbeskouing ofwfaeldbeskouing aangebied kan word. Daar bestaan geen neutrale terrein 

tussen die Bybelse motief en 'n nie-Christelike motief bestaan nie. Nie-Christelike "neutrale" 

wetenskap gaan noodwendig van een of antler verabsolutering uit. Om wetenskapsbeoefening 

te isoleer en dus van die lewens- en wereldbeskoulike grondslag los te maak, is daarom nie 

moontlik nie. Waar dit we! gedoen is, het dit 'n verandering van lewens- en wereldbeskouing 

beteken of die begronding van die betrokke wetenskap(pe) het verander (Stoker 1970:101; 

1961 :45). Wetenskap ontleen sy doe!, sin en taak aan 'n Iewens- en wereldbeskouing. 

Daar word eietyds deur talle wetenskaplikes geglo dat 'n intemasionale beweging soos 'n 

gemeenskaplike geloof of wereldgodsdiens in samewerking met politieke holisme tot 'n "nuwe" 

wetenskap en wereldgodsdiens kan lei. Dit sal na bewering eenheid tot gevolg he, want dit sal 

die hersiene transendentale beeld van die mens propageer. Indien die Weste hierdie nuwe 

wetenskap aanvaar, hou dit die belofte in om een van die grootste transformasies in die 

geskiedenis van die mens te wees (Lalonde 1986; Maddoux 1984; Whitehead 1983). Hierdie 

standpunt verwerp materialistiese verklarings van die natuurwetenskappe sowel as alle 

bonatuurlike geloofsopvattinge en werk in die rigting van 'n vereniging van fisiese en metafisiese 

beskouinge. In hierdie benadering geld 'n relativistiese etiek met geen vaste, normatiewe waardes 

nie. Alles word van die persepsie van individue of groepe afhanklik gemaak. Geen riglyne wat 

die proses van holisme teenwerk, word in hierdie benadering aanvaar nie (Naisbitt 1982; 

Ferguson 1972). 

In sy The Structure of Scientific Revolutions (1970) het Thomas Kuhn op die onhoudbaarheid 

van verskillende begrippe, vooronderstellinge en aannames van die logies-positivisme gewys. 

Sy kritiek was veral teen positivistiese standpunte oor die groei en ontwikkeling van wetenskap 

gemik. Dit het daarop neergekom dat wetenskaplikes met die hulp van objektiewe metodes slegs 

rasioneel te werk kon gaan. Kuhn kon horn nie met laasgenoemde standpunt versoen nie. Hy het 

aanvaar dat begeleiding volgens 'n bepaalde wetenskapsbeskouing geskied. Om dus oor 

algemene wetenskapsfilosofie te kon besin moes die ontwikkelingsgeskiedenis van die 

wetenskap nagevors word. Dit het horn in staat gestel om die aannames en voorkeure van 

wetenskaplikes (as lede van 'n navorsingsgemeenskap) te leer ken. 
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Volgens Kuhn ontwikkel wetenskaplike denke altyd aan die hand van ingrepe of skokke in die 

wetenskap wat ook revolusies genoem kan word. So 'n ingreep of revolusie raak 'n 

werklikheidsbeeld op verskillende wyses en die krisis/breuk kan slegs herstel word wanneer 'n 

altematiewe (nuwe) werklikheidsbeeld ontwikkel, wat die bestaande werklikheidsbeeld vervang 

en 'n nuwe tydperk van wetenskapsbeoefening en teorievorming binne die grense van hierdie 

werklikheidsbeeld inlei (Kuhn 1970:viii, 180). 'n Wetenskaplike revolusie kan ook met 'n Gestalt 

Switch of ommekeer verbind word (Blackbum 1996:209). 

Hierdie Gestalt Switch van Kuhn kan met die periagogiese karakter van die besinnende 

denkverloop vergelyk word (Smith 1983). Verandering in 'n werklikheidsbeeld binne die 

besinnende denkverloop is slegs moontlik wanneer daar 'n periagoge ( ommekeer) vanaf die "ou" 

na die "nuwe" werklikheidsbeeld voltrek kan word. Die wereld ofwerklikheid word dus deur die 

"nuwe" werklikheidsbeeld op 'n ander wyse aangebied. 

Om die ontstaan en ontwikkeling van wetenskaplike gegewens te verstaan en te verduidelik is 

dit belangrik dat die ontstaan van hierdie gegewens, die vooronderstellinge wat gegeld het en die 

verhouding van die dele tot die geheel, nagevors word. Alie feite moet dus in historiese konteks 

geplaas word, sodat daar sover moontlik bepaal kan word watter veranderinge plaasgevind het. 

Besondere aandag moet ook aan die sosio-historiese konteks gegee word, want betekenissisteme 

is daarvan afhanklik. Die teks word dus binne 'n bepaalde samehang en totaliteit bestudeer 

(Derrida 1979:84). Geen teks mag as "volledig" beskou word nie (Ryan 1985:16). Indien tekste 

verander, verander die taak en metode daarvan ook. Gegewens word voortdurend vanuit 'n 

besondere verwysingsraamwerk of werklikheidsbeeld geanaliseer. Indien die geleentheid daar 

is, kan 'n Gestalt Switch ofverandering in hierdie beeld plaasvind. Indien 'n dokument vanuit 

twee verskillende werklikheidsbeelde en betekenissisteme ontwikkel, is 'n samesmelting van 

horisonne moontlik (Gadamer 1960:289). 

Eietyds is daar 'n besondere "verdraagsaamheid" vir verskillende benaderings waameembaar, 

sodat die werklikheid vanuit talle perspektiewe benader kan word. Ricoeur verwys na hierdie 

verskeidenheid van benaderings as "'n konflik van perspektiewe" (Mauatner 1997:485-487. 

Kulturele relativisme ontstaan wanneer kulture as eksklusiefbeskou word en aanvaar word dat 
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net die mense wat dee! van daardie kultuur vorm, die kultuur verstaan. Evaluering vanuit 'n antler 

werklikheidsheeld word as onmoontlik heskou. Laasgenoemde het daartoe aanleiding gegee dat 

alle waardes gerelativeer is (Van Huyssteen 1986). Verandering wat daar op die gehied van 

werklikheidsheelde plaasvind, hang in haie gevalle met 'n glohalisering daarvan saam, wat 'n 

veranderde perspektief op die gemeenskap, geloof en God tot gevolg kan he. 

Ander wetenskaplikes soek die oplossing vir die prohleem van relativisme en sosiale pluralisme 

in 'n holistiese henadering. Die relativisme het tot gevolg dat universele wetenskaplike waarhede 

verdwyn. 'n Materialisties georienteerde interpretasie is pragmaties ingestel, terwyl 'n holistiese 

werklikheidsheeld 'n netwerk van verwysings hinne die kosmos hied. Die holistiese 

werklikheidsheeld kan soos volg uiteengesit word: 

• Die dele het slegs hinne die geheel hetekenis en kan slegs s6 hegryp word. 

• Die totale struktnur hied die konteks waarhinne die menslike !ewe hegryp word. 

• 'n Openheid word hehou waarhinne nuwe heskouinge gevorm kan word. 

• Die moontlikheid om nuwe syns- en hewussynsniveaus te vorm hestaan. 

Die dele, elk met 'n eie doe!, word in 'n struktuur gerangskik wat gesamentlik die geheel hepaal, 

Hierdie geheel wat deur die holistiese werklikheidsheeld gestel word, is idealisties en sal moeilik 

in die praktyk gevind word. 

Die openheid of synsongeslotenheid wat eie aan die hesinnende denkverloop is (vgl. hoofstuk 

1, afd. 1.4. 7), stel die navorser in staat om soveel moontlikhede en henaderings as moontlik te 

oorweeg, te verifieer en die verantwoordhare feite in 'n omvattende struktuur of 

werklikheidsheeld saam te vat. Hier kon na die mening van die navorser van 'n holistiese 

werklikheidsheeld gepraat word. Daar sal egter daarteen gewaak moet word dat hierdie heeld nie 

verahsoluteer word en in holisme oorgaan nie. Indien so 'n werklikheidsheeld nie daarin kan 

slaag om antwoorde op prohleme te verskaf nie, kan dit in onguns verval, soda! dit met 'n 
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alternatiewe werklikheidsbeeld vervang kan word wat we! oplossings vir hierdie probleme bied. 

Die besinnende denkverloop bly weens sy ongeslotenheid "oop" vir verandering, maar dan moet 

hierdie verandering verantwoord kan word en verbetering/vooruitgang bring. V erandering ter 

wille van verandering ("change") is onaanvaarbaar. Die formulering van 'n nuwe 

werklikheidsbeeld gaan normaalweg met sterk elemente van subjektiwiteit, toewyding en geloof 

gepaard. Wanneer 'n werklikheidsbeeld misluk, dan is dit gewoonlik weens inherente 

tekortkominge. Van Huyssteen (1986:26) waarsku dat begrippe in 'n transformasieproses 

heroorweeg ofhersien moet word, anders kan die totaliteit belnvloed word en kan verandering 

nie gerntegreerd plaasvind nie. Elemente van die werklikheid mag nie op 'n onkritiese wyse 

gekombineer word nie. 

Dit mag ook gebeur dat 'n wetenskaplike slegs een of sekere elemente binne die bestaande 

werklikheid bestudeer/ondersoek sonder om dit binne konteks te plaas ofverbande aan te dui. 

Behalwe dat die totaliteit sodoende versteur kan word, kan dit tot 'n verabsolutering van sekere 

aspekte van die werklikheid lei. Daar kan selfs van meer as een werklikheidsbeeld gebruik 

gemaak word, sonder dat tot die ontstaan van die probleem deurgedring word. Breitenbach 

(Breitenbach 1996:41) se dat bogenoemde gebeur omdat daar nie voldoende tussen die begrippe 

"probleem" en "metode" onderskei word nie. Daar word soms geglo dat 'n nuwe probleem 'n 

nuwe metode vereis en lig op bestaande probleme sal werp. 'n Metode wat egter net 'n dee! van 

'n probleem ondersoek ofbeperkte probleemoplossingsmoontlikhede besit, verhoed dat daar tot 

'n gelntegreerde, gekoordineerde werklikheidsbeeld gekom kan word. Hierdie benadering bring 

mee dat daar nie van eenheid sprake kan wees nie. 'n Helder begrip van die verskynsel wat 

aangepak ofbevra word, moet verkry word. 

Daar mag ook die aanname bestaan dat daar geen verband tussen daardie waarheid wat langs 

(natuur-)wetenskaplike weg verkry is en geloofswaarheid bestaan nie. Die rede wat vir hierdie 

verwydering tussen die natuurwetenskap en geloof aangevoer word, is dat dit om verskillende 

verskynsels gaan. Uit die voorafgaande hoofstukke wil dit voorkom asof daar intense spanning 

tussen waarheid en skyn bestaan en dat wetenskaplike waarheid nie los van geloofswaarheid 

gesien behoort te word nie. 'n Belangrike vraag wat beantwoord sal moet word is in watter mate 
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wetenskapsbeoefening selfgenoegsaam kan wees. Indien geloofsaspekte as mites afgemaak word, 

dan verkry wetenskapsbeoefening die soewereine reg om waarheid te probeer opspoor. Indien 

wetenskapsbeoefening egter nie selfgenoegsaam kan wees nie en ook nie die grondslag vir 

navorsing in sigselfkan vind nie, dan bly dit van geloof afhanklik (Kockelmans 1964:21). 

Die Christelike teologie hied nie self 'n algemene wetenskapsleer aan nie, maar glo dat 

wetenskapsbeoefening met die uitvoering van die kultuuropdrag wat God aan die mens gegee 

het, saamhang (Gen. 1:28). Hierdie menslike werksaamheid geskied dus tot eer van God en 

behoort in <liens van die werklikheid/wereld verrig te word. 

In hierdie proefskrif gaan dit om die betekenis van openbaringskennis en werklikheidsbeelde vir 

onder meer die denke, die leefwyse en die begeleiding van die mens, daarom is dit nou nodig om 

die moontlikheid van 'n Christelike perspektief op die wetenskap te beredeneer. 

Wanneer daar van 'n Christelike perspektief gepraat word, dan geld die Woord van God en 

geloofs- of openbaringskennis as die norm. Die uitgangspunt is die Christelike lewens- en 

wereldbeskouing (Steyn 1991 :21 ). Christus en die Woord word as die fundamentele lig vir alle 

filosofiese arbeid aanvaar. Daar word geglo dat Waarheid, Sin en Wysheid op 'n besondere wyse 

aan die wetenskapper geopenbaar sal word. God is absoluut soewerein, daarom kan filosofie en 

wetenskap in die Jig van geloofs- of openbaringskennis sinvol beoefen word. Daar word 

terselfdertyd aanvaar dat die Bybel nie as 'n filosofiese handboek gebruik kan of mag word nie, 

maar dat dit van grondige belang in die beoefening van die filosofie is. Om die finale en diepste 

vrae oor die mens en sy leefwyse te kan beantwoord is die verhouding wat die gelowige 

(Christen) met God handhaaf, baie belangrik. Vanuit hierdie perspektiefbehoort die Woord van 

God die sentrale plek in die !ewe van beide die filosoof en die wetenskapper in te neem. 

Wanneer daar van 'n benadering van die filosofie en die vakwetenskappe vanuit 'n Christelike 

perspektief gepraat word, dan is dit belangrik dat die krisis waarin die Westerse kultuur sig 

bevind in ag geneem word. Wetenskap en tegniek bet sedert die tyd van die Verligting 'n 

rewolusie in die denke van veral Westerlinge veroorsaak. Die Christelike perspektief in hierdie 

proefskrif wil juis 'n reaksie teen die moderne mentaliteit, wat die toekoms aan wetenskaplike 
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prestasies wil bind en meet en wat slegs op hierdie wereld, die mens, die mens se insigte, 

uitsprake en prestasies konsentreer, wees. Vanuit Christelike perspektiefword daar geglo dat 

God aan die mens sin, waarheid en wysheid openbaar, sodat hy die toekoms met geloof en hoop 

tegemoet kan gaan. 

Die besinnende denkverloop hoop op grond van bogenoemde om 'n openheid te bewerkstellig 

soda! die mens kan transendeer en in die nabyheid van God kan kom, waar die sin, waarheid en 

wysheid aan horn geopenbaar kan word (Heidegger 1973( a): 117). Die besinnende denkverloop 

vereis dat die mens sal luister na wat God onverborge maak of openbaar en dan tot inkeer en 'n 

omkeer kan kom (Jager 1978:377). Dit is langs hierdie weg dat God na die mens roep en aan horn 

genade bewys. Om in die nabyheid van die Syn en God te kom sodat openbaring kan plaasvind, 

moet die mens begelei word. 

'n Filosofie wat daarop aanspraak wil maak dat dit Christelik is, sal nie by die openbaring kan 

begin, 'n paar algemene openbaringsmoontlikhede as uitgangspunt of vooronderstellinge vir 

verdere denke kan neem en dan selfstandig verder kan dink nie. 'n Filosofie wat vanuit 'n 

Christelike perspektiefbeoefen word, sal voortdurend aan die openbaringswoord getoets moet 

word. 'n Christelike perspektief mag nie aan die Woord voorskryf nie, maar behoort op die 

Woord gebaseer te wees. Dit kan aanvaar word dat die openbaringslig die vermofuls van die mens 

versterk en vergroot, sodat hy kan sien en hoor wat waar en werklik is. Die heilswaarheid 

(Bybelse openbaringswaarheid) en wetenskaplike of verstandswaarheid, mag nie gelyk gestel 

word nie. In die Bybel gaan dit om die een, enige W aarheid wat nie op die idees ofbeginsels van 

mense gebaseer is en in allerlei kategoriee of sisteme gemanipuleer kan word nie. Hierdie 

waarheid word aan die mens geopenbaar. Dit is enkel en alleen genade. 

Die goddelike openbaringswaarheid beskik oor die mens en rig sy optrede, soda! die mens nie 

mag daaroor kan uitoefen nie. Dit spreek die mens aan en vereis van horn om daarop te antwoord. 

Die waarheid van die Bybel is nie bedoel om wetenskaplik te belig nie, maar om 'n verlossende 

en bevrydende waarheid te bied wat geglo en vertrou kan word (Wisser 1970:52-53). 
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Hierdie Bybelse W aarheid is heils- of geloofswaarheid. Dit is die lewende Christus, daarom pas 

dit in geen teologiese of filosofiese sisteem in nie. Christus, die lewende Waarheid, het nie 

gekom om op die veld van die menslik-wetenskaplike ondersoek Jig te werp nie. God het die 

mens opdrag gegee om die wereld te onderwerp en het daarvoor aan horn spesiale vermoens 

gegee. Die sonde het nie hierdie vermoens van die mens weggeneem nie, maar we! die 

verhouding tussen God en die mens verbreek, omdat die mens aan God en Sy Woord 

ongehoorsaam geword het. Soos reeds gesil, sou dit gevaarlik wees om op grond van die Bybelse 

gegewens tot wetenskaplike resultate te kom. Dit sou meebring dat indien gegewens volgens die 

eise van die wetenskap foutiefbewys kon word, ook die Bybel as enigste norm vir geloof en !ewe 

in gevaar gestel sou word. Daar mag in elke geval niks bygevoeg of 'n ander betekenis aan die 

Woord toegeken word nie (Joh. 1:1-15; Luk. 1:1-4). 

Die mens het deur geloof aan die absolute waarheid dee!. Hierdie waarheid is ewig en mag nooit 

met die tydelike uitdrukking of formulering daarvan gelyk gestel word nie. Die tydelike mag nie 

tot 'n finale norm verhef word nie. 'n Wereldbeskouing en lewensopvatting is menslike 

gestaltgewing en kan nie met die geloofs- of openbaringswaarheid gelykgestel word nie. 'n 

Verdere saak wat ter sprake kom, is die soewereiniteit van God op alle lewensterreine, ook die 

van die wetenskappe. Dit sou egter aanmatigend wees om 'n lewensopvatting as voorwaarde vir 

die soewereiniteit van God te stel. 

Dit wil voorkom of 'n bree verwysingsraamwerk ofwerklikheidsbeeld nodig is, waarbinne die 

Totale Werklikheid tot sy reg kan kom. 

5.5 WERKLIKHEIDSBEELDE 

Eietyds word daar al meer deur navorsers besef dat wetenskaplike kennis sy beperkinge het. 

Terselfdertyd is daar 'n bewustheid dat daar buite die grense van die wetenskap "iets" gebeur wat 

vir die mens en sy denke van groot belang is. Teoriee kan nie alles in die heelal verklaar nie. Nog 

minder kan dit God wegverklaar. Wetenskappe het op feitelikhede begin konsentreer, sodat daar 

min ruimte vir die vraag na die sin van die mens se bestaan gelaat word (Bakker 1977:19). Dit 

is op grond hiervan dat daar 'n werklikheidsbeeld (raamwerk) nodig is waarbinne die werklikheid 
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(oak die agogiese werk!ikheid) geYnterpreteer kan word ofwaarbinne gevestigde uitsprake aan 

kritiek onderwerp kan word. 

Hierdie bewuste of onbewuste voorstelling van die aard, samehang, waarde en betekenis van 

alles wat bestaan, is van kardinale belang, omdat dit die mens, sy !ewe, denke en begeleiding ten 

diepste raak. Dit is dan oak die rede waarom werklikheidsbeelde al vir meer as 2500 jaar 

bestudeer word. Hierdie soort navorsing is vandag nag net so aktueel as in die tyd van 

Anaximandros, Herakleitos en Parmenides ± 500 jaar v.C. 'n Studie van werklikheidsbeelde voer 

die agogieker na die wortels van beide die Westerse en Oosterse denke terug. Dit gaan hier om 

grand- ofkoersvrae wat ten grondslag van die kultuur, die waardestelsel, die !ewe en begeleiding 

le. 

5.5.1 Die Antieke werklikheidsbeeld 

Individuele denkbeelde behoort teen die agtergrond van die besinnende denkverloop wat in 

hoofstuk 1 aan die orde gestel is, bevra te word. Die dele binne so 'n werklikheidsbeeld behoort 

dee! van 'n geordende geheel te vorm. 

5.5.1.1 Anaximandros (± 550 v.C.) 

Anaximandros van Samas se werklikheidsbeeld is die oudste beeld wat tans in die Westerse 

denke bestaan. In sy to chreon ('n teorie) onderskei hy op besondere wyse tussen die Totale 

Werklikheid (die Syn) en die dinge (of syndes). Hy beklemtoon dat die samehang van die syndes 

en orde in die werklikheid van kardinale belang is (Mehta 1976:371-372). Die Syn hied aan die 

syndes geborgenheid (White 1988:36), want dit is die grand, die oorsprong en die eenheid van 

alles wat bestaan. Om die sin en waarheid van die Syn onverborge te maak moet die mens leer 

om besinnend te <link, want dan kry die in-die-wereld-wees van die mens sin en kan hy vir 

homself'n ware woonplek skep waar hy kan tuiswees. Hier kan hy eksisteer, transendeer en sy 

ware wese vind. 
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5.5.1.2 Herakleitos (± 500 v.C.) 

Ook Herakleitos probeer in sy Logos ('n wet of leerstelling) die relasie tussen die Syn en die 

syndes uitle. Hy se dit is die Syn wat alles wat bestaan, orden, deurdring en saambind (Blackburn 

1996: 171 ). Die Syn, die denke en die syndes hoort bymekaar en vorm 'n eenheid (Bakker 

1969:21). Waarheid is onverborge gemaakte of geopenbaarde Syn. Die Syn het 'n beligtende, 

verhelderende taak wat alles laat verskyn soos dit wesenlik behoort te wees (White 1988:39). Dit 

beteken egter nie dat die Syn ten volle begryp kan word nie. 

Die sin en waarheid van die Syn kan deur Synsdenke ofbesinnende denke onverborge gemaak 

word. Alie syndes, ook begeleiding, behoort teen die Syn as agtergrond bevra te word. Indien die 

eenheid behou word, is daar van insig sprake. Gebeur dit nie, is die denke subjektief en is daar 

nie van outentieke denke en begeleiding sprake nie. 

5.5.1.3 Parmenides (± 500 v.C.) 

Parmenides bou in sy Lehrgedicht voort op die grondslag wat deur Herakleitos ge!e is (Smith 

1977 :36-47). Hy onderskei tussen Alitheia (die onverborgegemaakte of geopenbaarde waarheid 

van die Syn) en die Doxa (die skynwaarheid waar net die syndes bevra word). Diegene wat in 

die skynwereld vasgevang sit, beleef 'n eksistensi!ile krisis. In die Doxa is alles subjektief omdat 

daar geen onderskeid tussen die Syn en die syndes gemaak word nie. Hier is die mens volkome 

op sy sintuie, beskouinge en menings aangewese. Indien die vasgevange mens nie die vraag na 

die sin en waarheid van die Syn leer stel nie, is daar vir horn geen moontlikheid om tot insig, 

waarheid en outentieke begeleiding te kom nie. Die Syn is die Jig en die waarheid- dit is tydloos, 

onverdeeld en onvernietigbaar (Ballauff 1963:76). 

Die sin en waarheid van die Syn, kan slegs langs 'n moeilike "opwaartse" weg (die weg van 

besinning) aan 'n persoon onverborge gemaak word (Smith 1983: 113). Begeleiding is langs 

hierdie onbekende, moeilike weg noodsaaklik. Die mens moet 'n keuse maak tussen die A/itheia 

en die Doxa, Jig en duisternis, die tydlose en die tydelike. Word die vraag na die sin en waarheid 

van die Syn egter gestel en die gawe van die Syn as opgawe aanvaar, is daar van 'n outentieke 
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leefwyse, denke en begeleiding sprake. 

5.5.1.4 Plato (427-347 v.C.) 

Plato maak in~ Hohlengleichnis (Grotbeeld) 'n onderskeid tussen die twee sfere, die Doxa en 

die Aletheia (Smith 1977:49-83). Die Doxa verteenwoordig die vasgevange, verduisterde !ewe 

sonder die Jig en waarheid van die Syn. In die Doxa is daar nood aan steun en begeleiding sodat 

'n ommekeer of periagoge na die Jig en waarheid van die Syn en 'n transendering van die 

verduisterde bestaan dringend noodsaaklik is. Dit veronderstel dat begeleiding langs 'n denkweg 

sal plaasvind wat vanaf die tydelike na die tydlose sal voer. Ook in hierdie geval kan die sin en 

waarheid van die Syn nooit volledig onverborge gemaak word nie. Plato se grotbeeld illustreer 

die berekende en besinnende denke op treffende wyse. Hierdie beeld het die fondament van die 

Wes-Europese opvoedings- ofbegeleidingsteorie gele. 

In latere geskrifte het Plato op die waarheid as korrektheid eerder as op waarheid as grond 

gekonsentreer (Smith 1983:94). In sy /dee van die Goeie het die mens 'n besondere rol gespeel 

en self die waarheid bepaal. Daar was toe geen sin meer daarin om die vraag na die sin en 

waarheid van die Syn te stel nie. Dit het daartoe gelei dat Synsverlatenheid, Synsvergetelheid, 

positivisme, subjektivisme en relativisme al sterker in die filosofie gefigureer en mettertyd die 

Europese kultuur ondergrawe het. Die /dee van die Goeie is as die hoogste synde (nie die Syn 

nie) beskou en aan die goddelike gelyk gestel (Smith 1987:43). Met die opkoms van die 

Christendom is die hoogste synde met God gelyk gestel. Daardeur is die berekende denke 

verabsoluteer en kon die mens self bepaal wat waarheid is. Hierdie wending in die werk van 

Plato het inoutentieke denke en begeleiding tot gevolg gehad. 

5.5.2 Die Oosterse werklikheidsbeeld 

Dit wil voorkom of 'n vrugbare vergelyking tussen die vroee Westerse en Oosterse 

werklikheidsbeelde moontlik is, want tussen 563 en 483 v.C. het Gautama in Noord-Indie die 

Boeddhisme, 'n vertak:king van die Hindoersme, gestig. Gautama het van sy volgelinge baie 

streng morele en geestelike dissipline vereis wat met meditering gepaard moes gaan. Dade is nie 
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belangrik geag nie. Hierdie gebeure het met die bestaan van die Maja-beskawing in Meksiko, die 

tyd van Confucius, die geskiedenis van Israel in die tyd van Jeremia, die Babiloniese ballingskap 

en die ontstaan van die Atheense Demokrasie in die tyd van Pericles, Sokrates, Plato en 

Aristoteles saamgeval. 

5.5.2. l Die Oepanisjades (± 500-400 v. C.) 

Die Oepanisjades van Noord-Indie was praktyk gerigte mense. In hul denke onderskei hulle 

tussen dieBrahman (die Ene) en die iitman (die syndes). Hulle glo dat dit noodsaaklik is dat die 

mens van sy leefwyse en vasgevangenheid in die iitman bewus gemaak moet word, want dan is 

verandering moontlik. In die iitman word die subjek verabsoluteer, soda! die mens vele sorge 

ervaar. Dit is nodig dat daar begeleiding vanaf die iitman na die Brahman plaasvind, want dan 

is 'n outentieke bestaan wat met ekstatiese geluk gepaard gaan, moontlik (Blackburn 1996:387). 

Die mens moet dus gehelp word om bokant sy oukunde uit te styg. Transendering is slegs langs 

hermeneutiese weg moontlik. In die nabyheid van die Brahman (Ene) word die wereld en die 

!ewe wat dit behoort te wees, en is daar van sin en waarheid sprake (Sprung 1978:98-110). Dit 

is die Brahman wat aan die Sat (Syn) sin en waarheid openbaar. Daar word dus 'n duidelike 

verskil tussen die Brahman en die Sat gemaak. Die Brahman is die onsigbare, onverklaarbare 

krag agter die Sat, sodat daar onder meer van die onveranderlike, tydlose teenoor die 

veranderlike of eindige gepraat kan word (Blackburn 1996:27). Die Ene (Brahman) wat met die 

godheid verbind kan word, is dus op 'n hoer vlak as die Syn. Die Oepanisjades beskou die Syn 

as die skakel tussen die Ene, die mediterende of besinnende denke en die syndes met sy 

berekende denke (Sprung 1978:99). 

5.5.2.2 Die Vaisesika benadering (± 500 v.C.) 

Die V aisesika is bekend vir hul kritiek teen die Oepanisjades. Hulle wou die werklikheid aan die 

hand van kategoriee konstitueer en orden. Die klem is veral op die syndes en eksistensie geplaas. 

Die Syn is as die hoogste, algemeenste kategorie wat sintuiglik deur die mens waargeneem kan 

word, beskou. Daardeur is die hoogste synde of horison van die struktuur deur die Syn tot die 
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syndheid van die syndes gedegradeer (Blackburn 1996:389). 

5.5.2.3 Die Madhyamika benadering 

In hul kritiek teen die Vaisesika het die Madhyamika probeer om die Syn van alle inhoud en 

betekenis te ontneem. Eerder as om die Syn as hoogste kategorie te erken wou die Madhyamika 

'n "middeweg" tussen die benaderings van die Oepanisjades en Vaisesika volg. Binne hierdie 

benadering word die syndes dee! van 'n kaleidoskoop van eienskappe (Ibid., 1996:226). Alie 

moontlikhede om te kan transendeer word daardeur onmoontlik gemaak. Primer het dit gegaan 

om die bestaan van die mens en die werklikheid wat voortdurend verander. Die enigste wyse om 

die waarheid te bereik was om 'n "middeweg" tussen die subjek en die objek te volg. Op die 

"middeweg" is die teenstelling tussen die subjek en die objek opgehef. Die mens moet geleer 

word om voortdurend te verander. 

5.5.3 Die oorgangstydperk 

Beide Plotinus en Augustinus word as belangrike skakels tussen die antieke en die moderne 

wereld beskou. 

5.5.3.1 Plotinus (203-262) 

Alhoewel Plotinus as 'n volgeling van Plato beskou word, het hy in totaal antler tyd-ruimtelike 

omstandighede as Plato gel ewe. Rist (1967 :24-26) het geskryf dat Plotinus selfs 'n beter begrip 

van die Totale Werklikheid as sy leermeester gehad het, omdat hy die kerngedagtes van die 

Griekse denkers in 'n omvattende sisteem verwerk het. Hy het dan ook 'n sleutelrol in die 

geskiedenis van die Westerse denke gespeel. 

Plotinus het dan ook tussen die Absolute Werklikheid (die Ene), die Totale Werklikheid (die 

Syn) en sto£'materie of syndes onderskei. Sy perspektiefhet horn tot 'n sintese van die Grieks

Westerse, die Persiese en die Indies-Oosterse kulture gebring. Met hierdie sintese het hy daarin 

geslaag om die filosofie, die religie en die wetenskap saam te bind om gesamentlik 'n sterk 

eksistensiele funksie te vervul. Die doe! van hierdie funksie was om die mens tot insig in die 
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samehang van die werklikheid te bring (Seidel 1970:59). 

Die Ene was vir Plotinus die Gans Andere, die oorsaak van alles wat bestaan, die ontstaan van 

alle !ewe, die krag agter alles. As sodanig is die Ene as oneindig, onbegrens, bo-rasioneel en self

genoegsaam beskou (Blackburn 1996:290). Die Ene kon slegs deur transendensie bereik word, 

maar omdat dit sigself nooit volledig openbaar het nie, is dit as misterie beskou. Alie syndes is 

van die Ene afhanklik vir hul bestaan. 

Die Ene kan sig slegs openbaar wanneer daar besinnend (outentiek) gedink word. Die gawe 

( openbaring) van die Ene moet as 'n opgawe aanvaar word. Die Ene is dus altyd 

teenwoordig!beskikbaar vir diegene wat op die regte wyse daarna soek. Die syndes behoort 'n 

spieelbeeld van die Ene te wees (Rist 1967:27). 

Plotinus het verder geredeneer <lat die Ene God, die Skepper, die Oorsprong (van alles wat 

bestaan) is, wat die siel/wese van die mens uit die gevangenskap van tyd, ruimte of stof wil 

bevry. Plotinus het nie die wetenskap vooropgestel nie, maar die mens se strewe om verlos te 

word en in die nabyheid van God 'n woning te vind, beklemtoon. Om hierdie verlossing te 

bewerkstellig moes die afstand wat daar tussen die Ene en die syndes ontstaan het deur 

begeleiding oorbrug word. Plotinus het <lit met behulp van 'n dialektiese sirkel probeer 

bewerkstellig. Hierdie sirkel het onder meer uit twee komponente bestaan, naamlik die van 

opstyging of loutering en die van afdaling of emanasie. 

Emanasie was die onverborgemaking (gawe) of openbaring deur die Syn wat die mens as 'n 

opgawe behoort te belewe. Tussen die gawe en opgawe (wat ook transendering genoem kan 

word), was daar voortdurende spanning wat Plotinus die ontologiese kloof genoem het. Dit moet 

beklemtoon word <lat die Ene, soos dit deur Plotinus gevisualiseer en beskryf is, nooit van syndes 

afhanklik gemaak is nie (Blackburn 1996:290). 

Dit is voorts belangrik om daarop te let <lat die Ene deur Plotinus as die Absolute Teenoor beskou 

word. Die Syn en die eksistensie kry eers in die Jig ( emanasie) van die Ene sin. Die Syn behoort 

dus die kenmerke van die Ene te vertoon. 
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Alhoewel Plotinus se werklikheidsbeeld 'n duidelike hierargiese verloop vertoon, bly die Ene, 

die Syn en die syndes van mekaar afhanklik. Eenheid is dus vir Plotinus belangrik. Plotinus glo 

<lat elke mens die behoefte het om uit die stoflike kerker waarin hy horn na bewering bevind te 

ontsnap en die weg na die Syn te vind. Begeleiding op hierdie weg kan slegs plaasvind indien 

iemand wat die weg ken en die sin en waarheid ervaar het, die begeleidingswerk verrig. 

5.5.3.2 Augustinus (354-430) 

Ook hierdie volgeling van Plato is op 'n besondere wyse vir die eietydse wereld relevant. Sy 

Civitate Dei toon 'n treffende ooreenkoms met Plato se Wette en Republiek. Selfs die 

omstandighede waaronder die werke geskryfis, toon ooreenkomste. 

Plato het die verdeling van Griekeland as gevolg van die Peleponnesiese oorloe meegemaak, 

terwyl Augustinus die val van die Romeinse Ryk en die verowering van Thagaste (sy 

geboorteplek) in 410 n.C. deur Alarik en sy Vandale ervaar het (Wilds & Lottich 1970:149). 

Albei het oor die geestelike ingesteldheid wat daartoe aanleiding gegee het, geskryf en 'n 

geestelike gemeenskap in vooruitsig gestel, waar tydlose seeninge en vrede sou heers. By albei 

was daar twee teenpole ter sprake: by Plato die Doxa (die skynwaarheid) en die Ali!theia (die 

geopenbaarde waarheid), by Augustinus die Civitate Terrena (stad van die wereld) en die 

Civitate Dei (stad van God). Augustinus het die twee-wereldeteorie 'n Christelike karakter gegee. 

Sowel Augustinus as Plato het die waarheid teenoor skyn, geregtigheid teenoor ongeregtigheid 

en die ewige teenoor die tydelike gestel (Versfeld 1958:89) en probeer om langs dialekties

dialogiese weg by die waarheid uit te kom. 

Augustinus het <lit sy lewenstaak gemaak om <lit wat tydloos geldig is en ewigheidswaarde het, 

in die lewens van mense te laat ontvlam. Hierdie waardes, het Augustinus geglo, word deur God, 

die Skepper, aan die mens geopenbaar. Hy het Rome as voorbeeld gebruik, om te illustreer hoe 

stede tot 'n val kan kom vanwee 'n gebrek aan gehoorsaamheid, godsdienstigheid en moraliteit 

(Marrou 1957:76). Dit alles het gebeur omdat daar nie tussen die denke van die wereld 

(berekende denke) en die denke wat toegang tot die Stad van God hied (besinnende denke) 

onderskei is nie (Versfeld 1958:15). Die besinnende denke wil luister na wat die Syn wil 
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openbaar en maak 'n duidelike verskil tussen die ontologie en die Syn. Die Syn bied weer 

toegang tot God: hoe nader die mens aan die Syn kan kom, hoe nader is hy aan geloofskennis, 

sin, waarheid, wysheid en aan God. 

5.5.4 Die moderne tydperk 

5.5.4.1 Rene Descartes(J596-1650) 

Descartes se interpretasie van denke het tot radikale veranderinge in die Westerse beskouinge 

aanleiding gegee (Daley 1965: 17). Daarvolgens kon die mens self die waarheid bedink en het 

dit nie meer om die onverborgemaking van die sin en waarheid van die Syn gegaan nie. 

Descartes se denke het 'n tydperk van subjektivisme en totale verduistering van die Syn ingelei 

wat onder meer in die denke van Leibniz, Hegel en Nietzsche 'n toppunt bereik het. Die mens het 

die grond en maatstafvan alles wat bestaan, geword (Mehta 1976:425). Alles wat in die mens 

se gedagtes posgevat het, is as die waarheid beskou (Daley 1965:46), daarom het dit om die 

korrekte uitbeelding en aanbieding van feite gegaan (Torrey 1892: 127). Die waarheid as Alf!theia 

( onverborge gemaakte of geopenbaarde waarheid) het vir die waarheid as korrektheid plek 

gemaak. Die berekende denke is daardeur verabsoluteer, terwyl daar toenemend op 'n wiskundige 

grondslag gebou is (Caton 1973:53-54). 

Van besinnende denke was daar min sprake. Die subjek het die basis en grand van alles wat 

bestaan, geword. Subjektiewe waarheid is later as die objektiewe waarheid aanvaar (Mehta 

1967:427). 

5.5.4.2 Gottfried Wilhelm Leibniz (J 646-1716) 

Leibniz het as kind die Dertigjarige Oorlog meegemaak, daarom was hy aanvanklik daarop 

ingestel om vrede en 'n nuwe orde in Europa te skep (Meyer 1952:8). In sy soeke na vrede en 

orde het hy aanvanklik baie in Plato se standpunte oor nasionalisme belang gestel. Laasgenoemde 

belangstelling was egter van korte duur, want hy het net soos Descartes in die mag en eenheid 

van die wetenskap begin belangstel en begin glo. Die siel van die mens is as 'n mikrokosmos 
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beskou wat tot bewustheid gebring moet word (Mehta 1964:45). Dit wat die mens waargeneem 

het, het horn van sy individualiteit en wese bewus gemaak. 

Alhoewel Leibniz gese het dat die staat God moes verheerlik en as hoogste doe! moes stel, het 

hy ook 'n teorie geformuleer wat volkome op matematiese gronde berus het (Meyer 1952:21). 

Die bestaan van God moes daarvolgens matematies bewys word. Hierdeur is God binne die 

denke van die mens ingetrek en tot die hoogste synde gedegradeer. Tussen 1666 en 1676 het 

Leibniz alle teoriee aan eksperimentele toetse en wiskundige analises onderwerp. Daar is 

gevolglik goddelike waarde aan berekeninge geheg. Leibniz het hiermee sekularisme in Europa 

bevorder. Alles sou voortaan aan die subjek-objekteorie onderwerp word. 

5.5.4.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 

Hegel, 'n baie belangrike denker van die moderne tyd, het aanvanklik sy filosofiese denke op 

Christelike tradisie geskoei. In hierdie proses het hy die geskiedenis as getuienis van God se 

bemoeienis met die mens gebruik, maar was krities teenoor die (transendente) God van die 

tei:sme (Smith 1983 :53). 

Vir 'n persoonlike God was daar in sy stelsel geen plek nie. Hy het geglo dat die God van die 

Jode en die Christene net die mens verslaaf, daarom het hierdie God vir hulle onwerklik 

voorgekom en is Hy "dood" verklaar. Hegel is om die rede daarvan beskuldig dat hy die 

Christendom ondergrawe, gerasionaliseer en abstrak gemaak het. Daardeur het hy 'n grondslag 

vir die atei:sme van Feuerbach, Nietzsche en Marx ge!e. 

Hegel se dialektiese metode het horn in staat gestel om uiteenlopende elemente van die 

werklikheid, byvoorbeeld eindigheid en oneindigheid, goed en kwaad, waar en vals, tot 'n enkele 

geheel saam te bind. Hy het dan ook langs dialektiese weg tot die gevolgtrekking gekom dat die 

Syn die hoogste abstraksie is waartoe die mens kan kom, maar dat dit nie ten voile bepaal kan 

word nie (Stace 1955:87). 

Sy Absolute Bewussyn is as die hoogste kategorie beskou en hierdie kategorie het alle antler 
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kategoriee ingesluit. Sodoende het Hegel 'n hierargiese orde binne die syndes gevestig. 

Transendering het enersyds bewuswording van en andersyds versoening tussen die Absolute 

Bewussyn en die denke beteken. 

5.5.4.4 Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

Nietzsche het sterk kritiek teen gevestigde denkpatrone van sy tyd uitgeoefen. Die redes vir 

samelewingsproblerne het hy na Plato se denke, die ontstaan van die W esterse beskawing en die 

rasionalisme teruggevoer. Ook Plato se Idee van die Goeie, die Christene se Godsbegrip en Hegel 

se Absolute Bewussyn is bevraagteken. Die heersende waardestelsel (wat hy met Platonisme 

verbind het) en die idee dat daar 'n God bestaan, was volgens horn 'n vertegnologisering van 

Plato se Ideaal en het daarom aan 'n vergete beskawing behoort. Nietzsche het geglo dat die mens 

God nie meer nodig het nie (Banning 1972:58) en het mettertyd as die "God is dood"-filosoof 

bekend geword (Van Riessen 1973:16, 25). 

Nietzsche het egter besef dat wanneer God "dood" verklaar word, daar 'n geweldige leernte of 

eksistensiele vakuum ontstaan. In sy Wille zur Macht het hy teen nihilisme gewaarsku en die 

gedagte dat daar iets soos tydlose waarheid, waardes of feite bestaan, gekritiseer (Van Riessen 

1973 :39). In sy Umwertung al/er Werte het hy alle bestaande waardes, waardeloos verklaar en 

verwerp. In die plek van die bogenoemde waardes het hy die wil, mag en waardes van die 

Uebermensch gestel. Hierdie "supermens" het alles wat aan die verlede of eietydse kultuur 

behoort het, verwerp. 

Die filosofie wat Nietzsche in die vooruitsig gestel het, moes die wil en mag van die mens 

bevorder, sodat hy sy eie waardes en toekoms kon skep. 

5.5.4.5 Martin Heidegger (1889-1976) 

Om Heidegger se werk te kan begryp is dit nodig dat die besondere gang van sy denke verstaan 

word. Sy denke volg 'n weg van die bekende af na die onbekende en word gekenmerk deur vaste 

stappe. Heidegger probeer voortdurend fundamenteel bevra en oorspronklik <link, want hierdie 
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denke glo hy voer die wetenskapper na die rnisterie van die Syn. V anuit die Syn kan die Heilige 

bedink word en in die Jig van die Heilige, die godheid (Pienaar 1980:25). Eers in die Jig van die 

godheid word dit moontlik om iets van God te wete te kom (Heidegger 1973(a):65). 

Heidegger het probeer om daardie mens wat in tyd en ruimte vasgevang gesit en in subjektiwiteit 

verval het, tot inkeer te bring en tot besinning te lei (Jliger 1978:55). Om te kan besin is dit 

noodsaaklik dat die vraag na die sin en waarheid van die Syn (opnuut) gestel word. Hy het 

daarop gewys dat die voile inisiatief van die Syn self uitgaan en dat die mens moet leer om te 

luister wat die Syn aan horn onverborge wil maak ofwil openbaar. Besinnende denke is daarom 

niks anders as Synsdenke of -gebeure nie. 

In sy ontologiese differensie het Heidegger 'n onderskeid gemaak tussen die vraag na die syndes 

(die berekende denke) en die vraag na die sin en waarheid van die Syn (die besinnende denke) 

en het daarop gewys dat alhoewel die twee soorte denke onderskei word op grond van die aard 

van die bevraging, daar nie 'n skeiding behoort te wees nie, want daardeur gaan die oorspronklike 

eenheid verlore (Bucher 1972:27). In die heillose !ewe wat met Synsvergetelheid saamhang, 

verkeer die mens in nood en belewe hy 'n eksistensiele krisis (Lowith 1965: 12). Heidegger kan 

op grond van sy waarskuwing teen die metafisikaverduisterde leefwyse en nihilisme van sy tyd 

as 'n oorgangsfiguur tussen die modeme en postmodeme tyd beskou word. Op grond van sy 

aandrang daarop dat daar na die grondslae van die menslike bestaan teruggevra word, kan hy as 

een van die eerste postmodeme denkers beskou word (Blackbum 1996:169). 

Heidegger het geglo dat daardie mense wat all es (selfs hul God) onder hulself wil inorden, geleer 

moet word om tussen die vraag na die syndes en die vraag na die Syn te onderskei (Wisser 

1970:68), want dit is die Syn wat sin en waarheid openbaar. Hy het verder gewaarsku wat die 

hoogste synde nie God is nie en ook nie met God se openbaring verwar mag word nie. Sou 

laasgenoemde gebeur, dan word God bloot dee! van 'n metafisikastruktuur gemaak. 

Die enigste uitweg uit hierdie Synsverlatenheid en Synsvergetelheid is 'n ommekeer (Kehre) 

vanaf die berekende na die besinnende ofSynsdenke. Dit is die besinnnende denke wat die weg 

open soda! die Godsvraag gestel kan word (Pienaar 1980:183). Dit is waarom Heidegger by 

herhaling gepleit het dat die mens sal besin, want slegs dan kan hy sy eiewaarde terugvind en kan 



235 

by tot selfverwesenliking kom. 

5.5.5 'n Eietydse werklikheidsbeeld 

Eietydse denkers is buiwerig of onwillig om hul keuses openlik bekend te maak. Een van die 

redes wat vir hierdie traagheid aangevoer kan word, is dat hulle bang is om van die 

boofstroomdenke wat deur die natuurwetenskappe voorgehou word, gelsoleer te word. Wat ook 

al die redes is, dit is 'n moeilike taak om 'n omvattende werklikheidsbeeld na die tyd van 

Heidegger te identifiseer. Die traagheid om te kies en te onderskei bring mee dat daar nie meer 

tussen die Grond/Krag wat agter/buite die werklikheid staan en die Syn onderskei word nie. 

Hierdie Krag word gevolglik as dee! van die syndes gereken en nie meer as tydloos en volmaak 

beskou nie. 

Die denkers van die l 7de-l 8de eeu bet onwrikbaar in die bestaan van 'n ewige, onveranderlike 

natuurorde, wat op wiskundige beginsels gegrond was, geglo. Dit is hierdie geloof in 'n 

wiskundige basis wat eers afgebreek moes word, voordat daar met 'n hervorming van die 

wetenskaplike denkwyse begin kon word. Die stryd tussen diegene wat denkpatrone wou 

bervorm en diegene wat daarteen gekant was, sou tot die helfte van die 19de eeu voortduur. Eers 

met Darwin se Origin of Species (1859) is 'n deurbraak ten gunste van bovermelde hervorming 

gemaak. Dit het ook beteken dat daardie werklikheidsbeelde wat op evolusie berus het, die 

oorband oor die werklikheidsbeelde van die voorstanders van emanasie gekry het (Blackburn 

1996:93). 

Hierdie stryd wat in die vakwetenskap gewoed bet, het 'n soortgelyke proses in die filosofie aan 

die gang gesit. Laasgenoemde is deur filosowe soos Vico (1725), Kant (1755), die Duitse 

Idealiste en Historici voortgesit. In die moderne prosesfilosofie het die steun al sterker vanuit die 

vakwetenskappe begin kom en is dit deur denkers soos James (1907-1909), Bergson (1911), 

Alexander (1920), Whitehead (1920) en Teilhard de Chardin (1955) op eie wyse ingeklee. 

Werklikheidsbeelde verander voortdurend omdat dit dee! van 'n oneindige proses vorm. Soos 

hierbo aangedui, is dit kenmerkend van die eietydse werklikheid dat daar nie meer tussen 'n 

kosmiese grond (los van die kosmos) en die kosmos self onderskei word nie. Die krag van 'n 
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werklikheidsbeeld en die grondbeginsels daarvan word binne die kosmos self gesoek. 

Om die werk van die eietydse/postmodeme denkers beter te kan verstaan is dit nodig dat die 

werk van Schelling, die belangrikste filosoof van die Duitse Romantisisme, kortliks belig word. 

Schelling is 'n tydgenoot van Hegel, Fichte en die digter Hiilderlin in Tiibingen. 

5.5.5.l Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) 

Schelling het sy System des Tranzendalen Idealismus wat die klem op mag, seltbewussyn en 

die ontvouing van 'n inherente, dinamiese gees in alle dinge laat val het, in 1800 gepubliseer. In 

sy Vorlesungen iiber die Metode des Akademischen Studiums (1803) het hy 'n belangrike brug 

tussen die werke van Kant en Hegel gebou (Blackbum 1996:341). 

Aanvanklik was daar oorblyfsels van die antieke werklikheidsvisie in sy werk waarneembaar, 

maar met verloop van tyd het evolusie 'n groter rol begin speel. Laasgenoemde proses het hy op 

'n inherente, selfregulerende Wereldkrag of -gees gebaseer. Hy het geglo dat dit nie moontlik is 

om sender lyding 'n begrip van die !ewe te vorm nie en assosieer God daarom met !ewe, lyding 

en wording. Dit bring mee dat God nie meer as die ewige, absolute, volmaakte Grond, soos wat 

die geval by die Grieke was, beskou is nie, maar as dee! van die tydelike werklikheid. Hiermee 

het Schelling die logika van sy tyd verwerp. Hy beweer voorts dat die dinge wat uit 'n 

evolusieproses ontstaan het, reeds vanaf die skepping teenwoordig was, maar eers met verloop 

van tyd gerealiseer het (Ferguson & Wright 1988:674). Schelling het geglo dat die verwarde en 

chaotiese wereld beslis nie die werk van 'n goeie, intelligente skepper kon wees nie. 

Schelling het Teilhard de Chardin belnvloed, terwyl Teilhard as 'n belangrike eksponent van 'n 

eietydse werklikheidsbeeld beskou word. 

5.5.5.2 Pierre Tei/hard de Chardin (1881-1955) 

Teilhard het saam met sy tydgenote Samuel Alexander (1857-1938) en Alfred North Whitehead 

(1861-1947) probeer om 'n allesomvattende werklikheidsbeeld te formuleer. Teilhard se 
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werklikheidsbeeld word steeds as een van die beste formuleringe vir eietydse gebruik beskou 

(Ferguson & Wright 1988:673). 

Teilhard wou 'n sintese tussen die wetenskap en die godsdiens probeer bewerkstellig (Blackburn 

1996:373) en het gese dat daar nie meer van universeel geldige feite gepraat kan word nie. Die 

werklikheid is voortdurend besig om te verander en die heelal is 'n sisteem wat vanaf laer na hoer 

vorme van bewustheid op weg is. Die finale mikpunt is eenheid met God (Cuenot 1965; 

Ferguson & Wright 1988:674). 

Hy het sy werklikheidsbeginsels op grond van vakwetenskappe, onder meer astronomie, fisika, 

biologie, psigologie en sosiologie ontwerp. Daar bestaan volgens horn twee kosmiese pole, 

naamlik materie waaruit die kosmos bestaan en 'n punt Omega waarom die kosmos sigself 

geleidelik in 'n spiraal oprol. Die spiraal veronderstel eenheid (Jones 1969). In hierdie beeld van 

Teilhard staan die Syn en die materie in 'n dialektiese relasie tot mekaar. Daar is ook twee 

kosmiese strominge wat mekaar teenwerk, ENTROPIE breek die kragte in die Totale 

Werklikheid af en EVOLUSIE bou die kragte op en is vir orde verantwoordelik. Die dialektiek 

tussen Omega (as ewige grootheid) en materie is bo tyd en ruimte verhef (Mautner 1997:557). 

Die evolusiestroming kan weer in twee beweginge verdeel word, naamlik opstyging ( opwaarts) 

en entropie (terugsakking/afwaarts). Die spanning tussen entropie (fisiese ofinterne kragte) en 

evolusie (geestelike en eksterne kragte) kan voortduur vir solank as wat die kosmos bestaan. 

Teilhard het probeer om entropie en evolusie as twee aspekte van die Totale Werklikheid (die 

Syn) saam te bind. Hy het egter meer gewig aan evolusie as aan entropie gegee en voorspel dat 

elke nuwe fase binne die Totale Werklikheid tot nuwe sienswyses sou lei wat iewers in die 

toekoms tot 'n natuurlike eindpunt sou opbou (Blackburn 1996:373). 

5.6 'N VERGELYKING TUSSEN 'N ANTIEKE (PLOTINUS) EN EIETYDSE (DE 

CHARDIN E.A.) WERKLIKHEIDSBEELD 

Indien die eietydse werklikheidsbeeld met die antieke werklikheidsbeeld vergelyk word, is daar 

merkwaardige ooreenkomste waarneembaar, maar daar bestaan ook diepgaande verskille. By 
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beide is daar van kosmiese strominge sprake wat diametraal teen mekaar inwerk. Indien Plotinus 

(205-270) as eksponent van die antieke werklikheidsbeeld geneem word, dan is daar van 

emanasie (afwaartse beweging) en verlossing (opwaartse beweging) sprake. By Teilhard de 

Chardin, as eksponent van eietydse werklikheidsbeelde is dit entropie ( afwaarts) en evolusie 

( opwaarts). 

Alexandrie was vanaf3 v.C. die ontmoetingspunt tussen die Weste (hoofsaaklik Grieke) en die 

Ooste (Perse en Indiers) (Blackburn 1996:390). Plotinus se werklikheidsbeeld kan beter verstaan 

word indien ook van die Alexandrynse denkskool kennis geneem word. Gedurende daardie tyd 

is alle rasionele kennis met skeptisisme bejeen en filosofie moes 'n eksistensiele funksie vervul. 

Die relasie van die mens met die Absolute Werklikheid moes gehandhaafword en verlossing is 

as 'n belangrike aspek van die werklikheid beskou. Plotinus onderskei twee pole in die 

werklikheid, naamlik God (die Absolute) en die stoflike. God is die uitgangspunt van die 

skepping en daar bestaan 'n dialektiese verhouding tussen God en die stof(Rist 1967). 

Plotinus beskou die Ene as die Oorsprong (van alles wat bestaan) en beklemtoon die verhouding 

tussen die Ene en die stof (Blackburn 1996:290). Die stof staan teenoor die Ene en probeer dit 

negeer. Die ideaal sou wees dat die twee pole mekaar in ewewig hou. Die siel van die mens word 

volgens Plotinus in die stof gevange gehou, daarom dat hy die "weg" tussen die stof en die Ene 

die verlossingsweg noem. Om transendering ( opstyging) te bewerkstellig is dit noodsaaklik dat 

die mens vanaf die stof na die Ene begelei word. Dit is die Ene wat die werklikheid openbaar 

(Ferguson & Wright 1988:519). Die weg vanaf die Ene na die stof, noem Plotinus die 

emanasieweg of -proses en het gese dat hierdie weg slegs filosofies benader kan word. Die 

verlossingsweg verteenwoordig die mistieke. Die stofbehou sy ongeslotenheid teenoor die Ene 

sodat sin en waarheid geopenbaar kan word. Emanasie (openbaring deur die Ene) is nie 

tydgebonde nie, maar verskaf die "bakens" langs die weg van die ontiese hierargie. Die eenheid 

gaan altyd die veelheid vooraf, sodat die laer ordes altyd van die hoer ordes afhanklik bly 

(Shorey 1938). 

Die Ene is selfstandig of enkelvoudig, terwyl die res van die werklikheid afhanklik en 

meervoudig is. Die syndes (stof) beklee 'n laer rangorde, maar vorm dee! van die struktuur, of 
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allesomvattende hierargie. Die Ene skenk, openbaar en straal sin en waarheid aan die stofuit. Dit 

is belangrik om deurgaans daarop te let dat Plotinus tussen die Ene en die Syn onderskei 

(Ferguson & Wright 1988:519). 

Plotinus se dialektiese sirkel wil die skenkingskarakter of openbaring van die Ene verwoord (Rist 

1967). Ten grondslag van die dialektiese sirkel le die teenstel!ing tussen eenheid en veelheid, 

sow el as tussen die rasionele en nie-rasionele. Die weg van verlossing (die rnistieke) is nie objek 

ofwetenskaplik van aard nie, maar subjektief-eksistensieel (Blackburn 1996:290). Die mens se 

strewe na ofbehoefte aan die Ene hou die werklikheid in 'n staat van spanning. Hierdie spanning 

word slegs sporadies verlig. Indien die drang bevredig word, is dit slegs tydelik. 

Die ontologiese kloof tussen die Ene en die syndes is blywend. Die syndes probeer egter 

voortdurend om aan die Ene gelyk te word. Op weg na die Ene vind heiligmaking plaas en dit 

beteken dat die mens uit die vasgevangenheid in tyd en ruimte Iosgemaak/bevry word. Dit is nie 

moontlik om hierdie beweging ten voile te begryp nie. In hierdie bevrydingsproses kan die mens 

tot selfverwesenliking kom. Aile syndes neig terug na die Oorsprong, Oorsaak, Bron of Wortel 

van alles wat bestaan (Walker 1972). Dit is 'n goddelike aangeleentheid wat tot die deurgronding 

van die wese van die mens kan lei. 

Plotinus se hoofdoel was om die mens direk in verbinding met die kennis en waarheid van die 

Ene te bring (Blackburn 1996:258). Die kenteorie moet die mens help om die stoflike te 

transendeer. Hierdie denkhouding van Plotinus het nie alleen die denke van die middeleeue 

belnvloed nie, maar ook en veral die Christelike begrip van die werklikheid wat die grondslag 

van alle denke tot vandag sou vorm (Shorey 1938). 

Hierteenoor is Teilhard de Chardin se vertrekpunt vanuit die werklikheid waarin hy aan die 

evolusieproses die belangrikste plek toeken. Entropie is nie in staat om die evolusieproses tot 

stilstand te bring nie. Die beweging is van veelheid na eenheid en die polariteit tussen Gees en 

materie. Materie bestaan uit twee aspekte, naamlik die fisiese en geestelike. Hierdie aspekte 

verteenwoordig onderskeidelik die inteme en eksteme kante van dinge. 
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Geestelike energie konsentreer/sentreer om 'n punt, Omega, wat bokant ruimte en tyd, asook die 

geentropeerde materie uitstyg. Geestelike energie is onomkeerbaar. Die werklikbeid sirkel na 

omhoog in 'n spiraal wat, terwyl dit styg al meer vernou. Die gedagte is dat die werklikbeid 

voortdurend in 'n evolusieproses betrokke is, wat op hoer synsvlakke tot hoer kompleksiteit 

ontwikkel. Hierdie hele proses duur voort totdat daar iewers in die toekoms 'n natuurlike 

eindpunt bereik sal word. Hierdie werklikbeidsbeeld probeer die Christelike geloof en 

wetenskaplike denke saambind. Sommige aspekte van Teilhard se denke is ultramodern, terwyl 

ander aspekte na die antieke werklikheidsbeeld neig. Die kontras tussen die antieke en eietydse 

werklikbeidsbeelde raak al duideliker wanneer die eksponente van hierdie twee beelde genoem 

en hulle onderskeie filosofiee en teoriee in gedagte gehou word. Die Antieke werklikheidsbeeld 

is onder andere deur Pythagoras, Parmenides, Plato, Aristoteles en Plotinus gepropageer. Die 

modeme en eietydse werklikbeidsbeeld kan uit die werke van onder andere Schelling, Hegel, 

Marx, Heidegger, Alexander, Whitehead, Bergson en Teilhard de Chardin afgelei word. 

Die ommekeer vanaf die antieke na die eietydse werklikbeidsbeeld het met die oorgang vanaf 

die l 8de na die 19de eeu 'n aanvang geneem. Dit was 'n tyd toe daar besluit is dat die 

veronderstellinge van die teologie en die metafisika (filosofie) hersien moes word. Dit het 

meegebring dat God die onderwerp van die denke van die mens gemaak is en sodoende 

vertydelik is. Die veronderstellinge wat vir eeue lank die grondslag van die Westerse denke 

gevorm het, het daardeur in gedrang gekom en is in baie gevalle geheel en al omgekeer (Wisser 

1970). 86 is die emanasieteorie van Plotinus byvoorbeeld deur die evolusieteorie van Teilhard 

vervang. Die werklikbeid wat in die antieke era as diskontinu en rasioneel beskou is, word 

eietyds as kontinu en irrasioneel opgevat. 

Vir die antieke denkers was die werklikheid dee! van die skepping, dit wil se van die begin van 

alles af teenwoordig (Walker 1972). Daardie dinge wat verander of vergaan, is as skyn 

(skynwaarheid) beskou. Die wesenlike is dus as ewig en onveranderlik bestempel. Hierdie idee 

van onveranderlikbeid staan in sterk kontras met die eietydse beskouing waarin verandering kan 

plaasvind. Teilhard het byvoorbeeld geglo dat elke fase in die geskiedenis sy eie synsvorme en 

synswyses voortbring. Hierdie proses duur voort, sodat daar van die afronding van die 

werklikbeid geen sprake kan wees nie. Alhoewel Teilhard terminologie gebruik het wat 
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Christelik voorkom sal die betekenis wat hy daaraan geheg het onmoontlik binne die Christelike 

tradisie aanvaar kon word. 

In die antieke werklikheidsbeeld het dit nie om die samehang tussen ruimte en tyd gegaan nie. 

Daar is tussen die versk:illende synsfere, byvoorbeeld tussen die Idee en die stoflike dinge, tussen 

Aletheia en Doxa, of tussen onverborgegemaakte/geopenbaarde Waarheid en skynwaarheid 

onderskei (Shorey 1938). Die selfstandige, onveranderlike synsfere het vreemd teenoor mekaar 

bly staan. 

In die eietydse werklikheid word tyd en ruimte as 'n kontinue grootheid beskou. Hierdie 

kontinurteit vorm 'n grondslag waarin alle dinge histories en organies met mekaar saarnhang. Die 

grense tussen die verskillende synsvorme en synswyses kan nou na willekeur verander word. 

'n Gedagte wat vanaf die tyd van Plato tot aan die einde van die 18de eeu in die weste gegeld het, 

was dat die werklikheid as geheel "goed" is. Die goedheid het daarop berus dat die Grond of 

Oorsaak daaraan goed en volmaak is. Vera! Plato en Plotinus het geglo dat die Idee van die Goeie 

ofEne alleenlik "goeie" en "volmaakte" dinge kan voortbring (Ferguson & Wright 1988:518-

519). Hierdie dinge was van niks anders afhanklik nie. Indien die werklikheid in sy totaliteit dan 

goed is, het hulle geglo dat die dele dieselfde eienskappe sou vertoon en na behoefte sal realiseer. 

Die syndes wat uit die Ene voortgevloei het, kan egter nooit so volmaak as die Ene self wees nie. 

In die eietydse opvatting oor die werklikheid, word die werklikheid as onvolmaak en veranderlik 

beskou. Die versk:illende synswyses en synsvorme vorm dee! van die kosmiese proses, wat in die 

loop van die geskiedenis tot stand gekom het. Omdat hierdie kosmiese prosesse voortduur, is 

daar van 'n volmaakte werklikheid waarin alles eindig, geen sprake nie. Wat we! aanvaar kan 

word, is dat daar na 'n groter volmaaktheid gestrewe kan word. In hierdie beskouing, waar selfs 

God aan verandering onderwerp word, verander waardes voortdurend. 

In sowel die antieke as eietydse denke speel ordening van die werklikheid 'n belangrike rol. 

Gedurende die antieke tydperk is hierdie ordening rasioneel gedoen, daarom is insig as 'n 

belangrike doe! van kennis beskou. In die eietydse denke word daar nie meer van 'n logies 
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geordende werklikheid uitgegaan nie, maar in die rigting van 'n konstateerbare ordening van die 

werklikheid gedink. Teilhard het byvoorbeeld van 'n statisties vasstelbare werklikheidsorde, wat 

nie op 'n allesomvattende meesterplan ( soos dit die geval by die anti eke werklikheidsbeskouing 

was) berus nie, gepraat. Die eietydse denkers gaan nie meer van 'n vooratbeplande meesterplan 

of logies geordende werklikheid uit nie. Synsvorme word gevolglik willekeurig en toevallig 

georden. Die statisties vasstelbare en voorstelbare kry voorkeur. 

Teen die agtergrond van die voorafgaande, sal daar nou aan 'n postmodeme benaderingswyse 

aandag gegee word. 

5.7 'N SOEKE NA 'N POSTMODERNE WERKLIKHEIDSBEELD 

'n Postmodeme werklikheidsbeeld kan as 'n poging beskou word om onder meer 'n oplossing vir 

die volgende probleme te vind, naarnlik vir die 

• ontevredenheid wat daar teen die Westerse samelewing se beskouing oor die werklikheid 

aan oplaai was; 

• diskreditering van die erflating van die tydperk van Verligting; 

• verabsolutering van isme-denke byvoorbeeld die rasionalisrne, humanisme, 

individualisrne en progressivisme; 

• onmag van die natuurwetenskappe om politieke vryheid, sosiale en persoonlike 

geregtigheid te bring, soos wat vroeer in vooruitsig gestel is (Goodman 1992: 117). 

• handhawing van die geslote kennissisteme wat gedurende die rnodeme era geheers het; 

• uitputting van kulturele, sosiale en politieke hulpbronne wat 'n einde aan die modeme era 

kon bring. 
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Kirsten (1988:19) beskou die bydrae van die postmodeme era as 'n ingrypende relativering en 

inperking van die draagwydte van die denke. Die postmodeme era is dus nie soseer 'n afskeid van 

die modeme tydperk nie. Die navorser wil met Anderson (1989:250) saamstem wanneer hy 

daarop wys wat daar van oral kritiek op die modeme era uitgeoefen word, maar dat daar min in 

die vorm van altematiewe vir die sogenaamde "verduisteringe" aangebied word. 

Sommige wetenskaplikes het sedert 1970 die idees van Thomas Kuhn as basis vir hul eie 

perspektiewe, denke en metodes gebruik (Popkewitz 1981:158). Max Weber (1864-1920) het 

onder andere teen die benaderingswyses van die natuurwetenskappe en die positivisme te velde 

getrek en daarop gewys dat werklikhede deur eersgenoemde oorheers word. Hy het geglo dat die 

mens sy eie wereld binne die sosiale werklikheid sinvol kan maak. Die verwydering tussen die 

mens en die sosiale werklikheid was egter besig om te vergroot. Goodman (1992:121) het Jig op 

hierdie verwydering gewerp deur op die none relasie tussen die sosiale bedrywighede van die 

mens en die sosiale, politieke en historiese basis waarop dit berus te wys, asook dat die menslike 

van die mens nie aan kragte buite homself onderwerp behoort te word of verobjektiveer mag 

word nie. Hierbenewens het Popkewitz (1981) probeer aantoon dat waarde-neutrale kennis die 

sosiale, politieke en psigologiese belange van die mens verberg en dat hierdie probleme so 

duidelik moontlik geidentifiseer moet word, alvorens daar van vemuwing sprake kan wees. 

Sosiale vemuwing en ontwikkeling is volgens Popkewitz van kommunikasie afhanklik, daarom 

mag denksisteme nie verabsoluteer word nie. 

Om te probeer voorkom dat totalitere sisteme ontwikkel, het Wittgenstein (1889-1951) en 

Derrida (1930- ) probeer om die modeme (wereld-)beskouingswyse totaal uit te skakel en om 

van begrippe soos God, die wese van die mens, doe!, sin, waarheid en werklikheid ontslae te raak 

(Blackbum 1996:100, 400-401). Bogenoemde uitsprake/optrede kan egter tot relativisme en 

uiteindelik tot nihilisme aanleiding gee. In hierdie geval kan daar van "opperste" 

postmodernisme gepraat word. Wanneer die wereldbeskouing van die positivisme, en die 

verduisteringsdenke in sy totaliteit afgetakel word om te probeer bepaal waar en waarom daar 

verabsolutering plaasgevind het, is daar van destruktiewe postmodernisme binne die besinnende 

denkverloop sprake. 
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Wanneer daar aan 'n korrektiverende denkpoging met die besinnende denkverloop as basis 

gedink word, dan is dit nodig dat die positivistiese denkrigting grondig geken word. Historisiteit 

stel die wetenskaplike in staat om te transendeer of metaparadigmaties te <link (Smith 1993) en 

aan die postmodeme denke aandag te gee. Wanneer di! om korrektivering (hersiening) gaan, is 

daar van konstruktiewe postmodernisme sprake, omdat dit die verduisteringe wat as gevolg van 

die verabsolutering van die natuurwetenskaplik geori!!nteerde benadering ontstaan het, blootle, 

daaroor besin en sover moontlik hersien en oorstyg. Daardie veronderstellinge wat in die 

modeme wereld ontstaan het, maar wat steeds relevant is en 'n positiewe bydrae in die 

postmodeme wereld kan !ewer, behoort aan streng kritiek onderwerp te word en waar nodig 

hersien te word. Daardie veronderstellinge wat aan die hand van die Totale Werklikheid 

geverifieer is en aan die verlede getoets is, kan tot hul logiese konsekwensies deurgevoer word. 

Op grond van historisiteit kan daar dus toekomsgerig gedink word (Blackburn 1996:174). Die 

besinnende denkverloop wat in hoofstuk 1 aan die orde gestel is, kan in 'n groot mate aan die 

bogenoemde vereistes voldoen. Dit gaan nie in die besinnende denkverloop om verandering ter 

wille van verandering nie, maar eerder om 'n regstelling, 'n ommekeer, 'n verbetering wat op 

geldige (verantwoordbare) waardestrukture (wat in die dekonstruksie getoets is), berus. 

Langs die besinnende denkverloop vra die mens voortdurend na die sin van sy bestaan (Smith 

1993:149-168). Dit is 'n opgawe waarin daar gepoog word om die waarheid onverborge te maak 

en riglyne vir die toekoms, vir sy bestaan/eksistensie vas te le. Sonder sin voe! die mens 

ongeborge/ontheemd en is die moontlikheid skraal dat hy sy wereld as tuiste sal aanvaar. Die 

besinnende denke is kritiese, verantwoordbare denke wat vir oorskryding of transendering 

noodsaaklik is. As denkverloop (-weg) bied dit die openheid en moontlikheid dat verskillende 

menskundige wetenskappe, teoriee of filosofiee volgens eie lewens- en wereldbeskouing en aan 

die hand van verantwoordbare en geverifieerde strukture tot voile potensiaal kan ontwikkel. Dit 

bied die moontlikheid om die partikuliere voortdurend teen die Totale Werklikheid (as 

agtergrond) te toets, tyd-, ruimte- en paradigma-oorskrydend te clink of alle teoriee te transendeer. 

Wanneer daar gese word dat die postmodernisme alle waarheid ontken (Blackburn 1996:295), 

dan kan die Synsdenke ofbesinnende denke daarop antwoord dat deur die regte vrae binne die 

konteks van die Totale Werklikheid of Syn te vra, daar we! by Waarheid, Sin, Wysheid en 
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Dankbaarheid uitgekom kan word. Die Syn moet in die !ewe van die mens "gebeur". Sou 

laasgenoemde bewaarheid word, dan is 'n uitbouing of verruiming van die denke eerder as 'n 

verwerping daarvan moontlik. Die moderne tydgees en die denke wat daarmee saamhang word 

nie summier verwerp nie, maar die rasionaliseringsproses word op 'n meer gedifferensieerde 

basis voortgesit (Smith 1993). 

Mense heg bepaalde voorwaardes en betekenisse aan dinge (syndes), maar die werklike sin 

daarvan kom eers na vore in die verhouding met antler dinge. Die hermeneutiese sirkel wat 

immanent aan die menskundige wetenskappe is, is 'n sirkelgang vanaf die verlede (historiese) 

na die toekoms en hierin le die moontlikheid van korrektivering waarvan daar in die vorige 

paragrawe gepraat is. Die historiese speel 'n baie belangrike rol in die besinnende denke, maar 

gaan namate daar van geloof sprake is oor in heilsgeskiedenis. Die hermeneutiese sirkel gaan nie 

om 'n blote herhaling van die verlede nie, maar is sosiale gebeure wat terugkerend en 

oorskrydend (in 'n sirkelbeweging) verloop en op die toekoms gerig is (Blackburn 1996: 172). 

Alhoewel daar vroeer in hierdie proefskrif vir 'n balans tussen die natuurwetenskaplik 

georienteerde denke en die besinnende denke gevra is, is dit nodig om weer eens op die verskille 

tussen hierdie twee denkwyses te wys. Die positivistiese denkmodel kan nie onveranderd op die 

menswetenskappe, ook die Agogiek, toegepas word nie (Ferguson & Wright 1988:522-523). 

Indien die menslike !ewe verwetenskaplik word, gee dit tot 'n verengde denkmodel aanleiding 

en kan die mens gedehumaniseer word. Na die mening van die navorser behoort 'n bestudering 

van die menswetenskappe gekenmerk te word deur metaparadigmatiese verruiming, oorstyging, 

verbreding en transendering wat deur die besinnende denkverloop moontlik gemaak word (Smith 

1993). Die empiries-analitiese mag nie in 'n verwetenskaplikte kultuur verabsoluteer word nie. 

Dit kan en mag nie die totale sin van die !ewe uitrnaak nie, want die mens is veel meer as skepper 

en verbruiker van tegnies akkurate en voorspelbare dinge. Eers wanneer daar weer oor waarheid, 

sin en wysheid nagedink word, word daar 'n outentieke denkkoers ingeslaan. 

Dit is belangrik om daarop te wys dat alhoewel die siening(s)van Teilhard de Chardin om 

bepaalde redes as voorbeeld van 'n eietydse werklikheidsbeeld aangewend is, daar talle ander 

pogings was om dieselfde doe! te bereik en die modeme werklikheidsbeeld teen te werk. Hier 
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word veral gedink aan Lyotard, Foucault, Derrida en Rorty. Hierdie pogings het in baie gevalle 

slegs op sekere aspekte van die werklikbeid gefokus en die totaliteit (van 'n Totale Werklikbeid) 

laat verlore gaan. Om hierdie stelling te bevestig sal daar kortliks na die werke van Derrida en 

Rorty verwys word. 

Jacques Derrida (1930- ), Franse postmodemis en leier van die dekonstruksiebeweging het sy 

bekommernis oor die invloed/uitwerking wat die modernisme op die gemeenskap het uitgespreek 

(Blackbum 1996:100). Hy het horn verset teen daardie begrippe wat met die modeme era 

geassosieer word, naamlik metafisika, denke, eenheid, kontinuiteit, ontwikkeling en 

realiteit/werklikbeid. Sy aanvanklike vertrekpunt was die Franse strukturalisme wat veral deur 

die taalwetenskap bevorder is. Later het hy sy mening deur middel van die analitiese filosofie 

gelug. In sy werk Grammatology (1976) het hy tot die gevolgtrekking gekom dat tekse 

betekenisse oordra en nie rasionele bevestiging nodig het nie. Sy kritiek teen die 

modernisme/rasionalisme was baie meer radikaal as wat die geval by onder andere Karl Popper 

en Thomas Kuhn was. Derrida het sy kritiek hoofsaaklik op taalgebruik gerig, sonder om self 'n 

sisteem ofwerklikbeidsbeeld te formuleer. Hy het geredeneer dat tekse nie binne konteks geplaas 

word wanneer kennis oor die werklikbeid of God oorgedra word nie (Derrida 1981 :33). 

Wat Derrida se benadering van die werklikheid betref, het hy die Franse strnkturalisme met die 

Duitse fenomenologie verbind (Cantor 1988: 164). Derrida self het enige verwysing na 'n 

vertrekpunt verwerp en daarop gewys dat 'n filosofiese teks binne 'n aanbieding tot sy reg moet 

kom. Die werklikbeid verander voortdurend en kan nie staties wees nie. Betekenisse (van 

woorde) het binne sy werk 'n prominente plek gekry en word as essensieel vir alle kommunikasie 

beskou. Derrida het verder geglo dat daar eindeloos ge'interpreteer en herinterpreteer moet word 

aangesiendit tot 'n verskuiwing vanhorisonne lei (Blackbum 1996:100; Cantor 1988:164). 

As 'n Boeddhis glo Derrida dat dinge voortdurend besig is om te verander, daarom gee hy nie aan 

die geheel of totaliteit van dinge aandag nie. Terselfdertyd staan hy skepties teenoor enige 

Oorsprong of God, omdat hierdie soort denke volgens horn bepaalde religieuse groepe uitsluit. 

Dekonstrnksie open nuwe moontlikhede en relasies daarom praat Derrida nooit van sekerhede 

nie. Werklikbeidsbeelde vorm vir horn dee! van die soort metafisiese denke wat hy wil beveg 
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(Derrida 1981:41; VanPeursen 1994:43-46). 

Richard Rorty (1931- ) toon 'n sterk verbintenis met die (Amerikaanse) pragmatisme en 

Dewey. Hy is as 'n analitiese filosoofbekend en neem sterk standpunt in teen die gedagte van 

waarheid, kennis en objektiwiteit wat eie aan die modemisme is. Rasionaliteit en waarheid het 

vir horn slegs sin wanneer <lit op 'n sekere groep mense betrekking het (Rorty 1985 :8) en wanneer 

daar met die gemeenskap gekomrnunikeer word. In sy Philosophy and the mirror of nature 

(1979) argumenteer hy <lat kennis nie 'n produk van die verstandelike vermoens van die mens is 

nie. In Consequences of Pragmatism (1982) het hy die rol van pragmatisme bespreek en in 

Contingency, Irony and Solidarity (1989) ondersoek hy verandering en die politieke implikasies 

daarvan. 

Alles wat met die Absolute of die metafisiese verband hou, was vir horn onaanvaarbaar. Hy het 

vryheid hoer as waarheid aangeslaan en die klem op die relativerende effek van tyd, konteks en 

taalgebruik laat val. Rorty (1982:166) het geglo <lat kennis nodig is om probleme op te los en 

mag uit te oefen en <lat die taak van die filosoof is om as bemiddelaar op te tree eerder as om oor 

kultuur te waak (Van Niekerk 1992:111). 

Uit bogenoemde kan aanvaar word <lat Derrida (Blackbum 1996:95) skepties teenoor die 

moontlikheid van enige samehangende betekenis gestaan het. Terselfdertyd was daar by horn 

geen eksteme werklikheid teenwoordig wat vir enige teks van belang kon wees nie. Rorty 

(Blackbum 1996:294) reageer weer teen enige naYewe vertroue in vooruitgang, objektiewe 

wetenskaplike waarhede, vaste betekenisse en objektiewe kennis. 

5.8 'N WERKLIKHEIDSBEELD AS UITKOMS VAN DIE BESINNENDE 

DENKVERLOOP 

W anneer daar van 'n besinnende denkverloop gepraat word, word daarmee bedoel <lat die 

gedagtes van die denker-navorser deur die Syn ofTotale Werklikheid gewek en gevoed word. 

Dit veronderstel 'n voortdurende soeke na en bevraging van die sin en waarheid van die Syn. 

Hierdie bevraging en onverborgemaking van die Syn binne die besinnende denkverloop is 'n 

moeisame weg wat in tyd begrond is en wat op historisiteit berus. 
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In soverre dit moontlik is om 'n suiwer perspektief op die hede te verseker word die verlede 

bevra. Heidegger (1957:46-47) praat in hierdie verband van 'n Schritt Ziiruck of stap wat in die 

verlede terug geneem word. Finale antwoorde op die vraag na sin en waarheid van die Syn kan 

nie gegee word nie, maar die openheid/ongeslotenheid word behou, sodat die Syn homselfkan 

openbaar. Die skenkingskarakter van die Syn stimuleer verdere denke. Dit verg 

volharding/deursettingsvermoe van die denker om die Syn te verstaan. Wanneer die vraag na die 

sin en waarheid van die Syn nie gestel word nie, bly alles sonder sin, want die mens is 

voortdurend op weg en sin en waarheid word langs die weg van besinning geopenbaar. 

Binne die besinnende denkverloop voer die denke 'n sirkelbeweging, bekend as die 

hermeneutiese sirkel uit. Hierdie beweging geskied tussen die besinning oor die sin en waarheid 

van die Syn en die onverborgemaking/openbaring van die Syn self (Heidegger 1971 ( c ): l 02). Die 

besinnende denkverloop veronderstel verder 'n voortdurende beweging tussen die horisontale 

blikveld (berekende denke) en die vertikale blikveld (besinnende denke). Die onderskeiding 

tussen die blikveld is op grond van die vrae wat gestel word, moontlik. Binne die horisontale 

blikveld word die syndes bevra sodat afgeleide, berekende, verklarend, voorstellende of 

natuurwetenskaplik georienteerde antwoorde gekry word. Binne die vertikale blikveld word die 

sin en waarheid van die Syn bevra en gaan dit onder meer om sin, waarheid, wysheid en 

dankbaarheid (Ijsseling 1964: 13). Die besinnende denke is nie teen die natuurwetenskaplike 

denke gerig nie, maar we! teen die verabsolutering daarvan. Wetenskap en wetenskapsbeoefening 

vorm dee! van die hermeneutiese sirkel, maar daar moet besefword dat wetenskapsbeoefening 

sy beperkinge het (Heidegger 1972:66). Verabsolutering van die berekende denke kan tot angs 

en selfs nihilisme aanleiding gee (Heidegger 1959:13), want alles word tot die bruikbaarheid en 

beskikbaarheid van dinge teruggevoer (Heidegger 1973(a):34). Nihilisme is die ergste wat met 

'n mens kan gebeur (Ijsseling 1964:18) en word aan 'n bepaalde vorm van denke, naamlik 

berekende denke gekoppel, omdat dit nie die Totale Werklikheid (die Syn) bedink nie (Heidegger 

1972: 100). Heidegger (1970(b ): 18-19) het beweer dat die berekende denke (wat slegs die syndes 

bevra) tot Synsvergetelheid en Synsverlatenheid aanleiding gee. Die oorspronklike sin en 

waarheid van die Syn gaan daardeur verlore (Heidegger 1967(b):180). Die besinnende denke 

bevra die sin en waarheid van die Syn. Die vraag na die wese van die tegniek en wetenskap vorm 

dee! van hierdie vraag (Heidegger 1973(b):38). 
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Heidegger het sy Schritt Ziiruck (die beweging vanuit die berekende na die besinnende denke 

en 'n slap terug in die geskiedenis) gebruik om die metafisika tot in sy grondslae na te vors, die 

Synsvergetelheid te probeer oorwin en die Synservaring terug te win (Heidegger 1957:47). Die 

besinnende denkverloop is onder meer daarop gerig om ook die heerskappy van die berekende 

denke te breek (Heidegger 1967(b):71-72). Die dualiteit tussen die Syn en die denke word nie 

daardeur opgehef nie. Die mens beheer nie die Syn nie, maar sonder die mens kan die Syn ook 

nie tot sy reg kom nie (Heidegger 1973(b):38). Die mens kan die weg van die besinnende denke 

volg omdat hy 'n denkende, besinnende wese is (Ijsseling 1964:33) en s6 die oorspronklike 

ervaring van die Syn terugwin (Heidegger 1972:62). 

Die sin en waarheid van die Syn wat die mens deur die metafisikaverduistering ontse is, behoort 

deur 'n oorspronklike ervaring van die Syn teruggewen te word (Heidegger 1967(b ):73; 1972:62). 

In die verduisterde wereld is die mens van sy wese losgeslaan, kan hy nie besin nie en is hy 

tuisteloos (ontheemd) (Heidegger 1967(a):21-23). Om te woon is die wese van die mens se in

die-wereld-wees (Heidegger 1973(a):42), terwyl tuisteloosheid of ontheemding die diepste 

gevolge van Synsverlatenheid is (Heidegger 1973(a):20). Synsverlatenheid beteken 'n verlies aan 

vrede, vreugde en geluk en outentieke denke en begeleiding is nie moontlik nie. Die altematief 

wat die besinnende denkverloop hiervoor bied, is dat daar 'n ommekeer, 'n periagoge sal 

plaasvind en die vraag na die sin en waarheid van die Syn opnuut gestel word (Ijsseling 

1964:37). 'n Herbevraging van die Syn beteken nie dat daar na 'n tegnieklose wereld teruggekeer 

word nie. Tegnologiese ontwikkeling moet voortgaan. 

Ook die wese van die mens word deur die Syn bepaal (Heidegger 1970(b):13). Omdat die 

besinnende denke binne 'n (historiese) tradisie staan en terugvraging na die verlede, na die 

bron/wortel of ontstaan van alles veronderstel, word daar vanaf die bekende na die onbekende 

beweeg (Heidegger 1973(a):17). Dit is 'n aanspraak deur die tyd (Ijsseling 1964:43) wat 

eksistensie openbaar en bevrydend inwerk. Laasgenoemde is slegs moontlik waar daar besinnend 

gedink word, want dit is die Syn wat gebeur, openbaar en sin en waarheid onverborge maak 

(Heidegger 1927:386). 

Besinnende denke is Synsdenke en gaan primer om verwondering oor die feit dat daar 'n Totale 
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Werklikheid (Syn) is (Ijsseling 1964:48). Verwondering beheers en deursuur elke stap van die 

filosofie (Heidegger 1956:39). Synsdenke berus op ervaring, want outentieke denke kan slegs 

plaasvind wanneer die mens die Syn ervaar (Ijsseling 1964:49). Hierdie besondere 

ervaring/bemoeienis met die Syn noem Heidegger (1959:54) Gelassenheit, want die mens wat 

besinnend dink, ervaar die wilreld anders en is op 'n antler wyse in die wilreld. Hierdie gelate 

houding vereis toewyding, omdat daar in die denke na die oorspronklike teruggekeer moet word 

(Heidegger 1971 ( c ): 17). Hierdie denke vind binne die eenheid van die Totale W erklikheid (Syn) 

plaas. 

As geskenk/gawe van die Syn is die besinnende denke tegelyk gawe en opgawe, waarop die 

mens denkend moet antwoord. Om te kan antwoord moet die mens in sy poging om besinnend 

te antwoord volhard. Die mens kan slegs besin wanneer hy in die Jig van die Syn staan en die Syn 

verstaan (Heidegger 197l(a):l47). Synsdenke is onherleibare denke en behoort die eenheid van 

die Syn en die denke te bewaar. Indien hierdie eenheid nie bewaar word nie, lei dit tot 

Synsverlatenheid en Synsvergetelheid (Ijsseling 1964:55). Samehorigheid lei tot singewing 

(Heidegger 1957:20-34). Die denke behoort dus te luister na wat die Syn openbaar (Heidegger 

1973(a):7) en besinnend daarop te antwoord (Heidegger 1970(b):50). 

Syndes bestaan omdat daar Syn is. Die Syn is egter nie die totaliteit van die syndes nie, ook nie 

die hoogste synde of'n mens nie, want die mens is ook 'n synde (Ijsseling 1964:57). Die mens 

is dieDa- van die Syn ofDasein (Heidegger 1966:124, 156). Die mens ontvang sywese namate 

hy op die gawe van die Syn antwoord. 

Hier word van die wese van die mens gepraat op grond van openbaringskennis. Die Bybel het 

'n antler betekenis vir die gelowige as vir die ongelowige, omdat die verwysingsraamwerke/ 

werklikheidsbeelde van die gelowige en ongelowige radikaal verskil. 

5.9 DIE BETEKENIS VAN METAFISIESE DENKE EN OPENBARINGSKENNIS 

VIR DIE DENKE EN BEGELEIDING VAN DIE MENS 

Wanneer daar na die ware werklikheid gesoek word gaan dit om 'n werklikheidsbeskouing en 
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metafisiese denke (Breitenbach e.a. 1996:80). 'n Beskouing oor die werklikheid is van kardinale 

belang vir die begeleiding van die mens, want die grondbeginsels daarvan word onder meer tot 

die metafisiese vooronderstellinge daarvan teruggevoer. 

In 'n Christelike lewensbeskouing (wat ten nouste met 'n werklikheidsbeskouing verband hou) 

word daar van die grondwaarheid uitgegaan dat God die eerste en die laaste is en dat Hy as 

Skepper uit en om Homselfbestaan. Die hele skepping wys bo homselfuit na sy Skepper en 

bestaan nie uit, op en om homself nie. Alles binne die skepping is onselfgenoegsaam. Daar 

behoort dus tussen Skepper en skepping, God en kosmos onderskei te word, wanneer daar oor 

die werklikheid van God en die absolute nagedink word. God bestaan van ewigheid tot ewigheid 

en kan alleen uit en deur openbaring van Homselfgeken word (Steyn 1991:21; Joh. 17:3). 

God en werklikheid (wereld) behoort dus kwalitatief en essensieel van mekaar onderskei te word 

(Breitenbach e.a. 1996:88). In die skepping is elke ding na sy aard en soort geskape. 

Nieteenstaande alle mense se "mens-wees", is en bly elke mens 'n selfstandige wese wat van 

antler mense onderskei kan word. Skepsels verskil nie net kwantitatief nie, maar ook kwalitatief. 

Alles in die werklikheid harmonieer egter omdat God alles ordelik geskape het. Die goddelike 

eenheid vind sy onveranderlike gestalte in die eenheid van Vader, Seun en Heilige Gees. Hierdie 

eenheid le die verskeidenheid ten grondslag. Die Skepper openbaar Homself in hierdie 

verskeidenheid (M.att. 3:16-17; 1 Joh. 5:7). 

Die wortel van die mens se sekerheid oor die bosintuiglike dinge le in die geloof (daarom word 

daar ook van geloofskennis gepraat). Om die waarheid te toets is daar 'n behoefte aan 'n 

toetssteen. Hierdie toetssteen vir die waarheid en sekerheid is die openbaring van God (Ps. 

36: 10). Die gelowige wetenskapper soek die waarheid en vind dit in God. Daar behoort egter 

tussen daardie waarheid/sekerheid wat "wetenskaplik" verkry is en W aarheid wat vanuit die 

geopenbaarde Woord verkry is, onderskei te word. Die geopenbaarde Waarheid bestaan 

onafhanklik van die mens se denke en wete (Rom. 1 :20). Vir die ongelowige is daar net een bron 

van waarheid en kennis en dit is die natuur. Die gelowige het ook die onfeilbare, absoluut ware 

Woord van God. Die Christen behoort hierdie Waarheid te soek en dit vir homselftoe te eien. 

Ware kennis is Godskennis. 



252 

Dit is belangrik om daarop te let dat niemand God nog self gesien het nie (Joh. 1: 18). God is 

ondeurgrondelik, onnaspeurlik (Rom. II:33-36), onbegryplik vir die mens, totdat Hy Homself aan 

die mens openbaar (Joh. 17:3). Die hoogtepunt van hierdie openbaring is Jesus Christus in wie 

God self aan die mens verskyn. God openbaar Sy grootheid, a/mag en wysheid in die algemeen 

aan alle mense. Die mens word gehelp om 'n gebalanseerde siening van die natuur te kry (Ps. 

36:10; Rom. 1:20). God is die Lig, die Ewige Krag en die hemele en uitspansel verkondig Sy 

Werke (Ps. 92:2). 

God beskik oor die lotgevalle van mense en volke, daarom openbaar Hy Homself in die 

geskiedenis. In Christus het God 'n Verlossende Werklikheid geword (Joh. 14:9) en is Hy die 

vervulling van die heilsbelofte en die genadeverbond (Jes. 9:15). Die mens besef dat hy diep 

afhanklik van die Opperwese is en as Verlosser bring Christus saligheid vir die hele mensheid 

(Gen. 3:15). Hierdie hoogtepunt van die besondere openbaring word deur die Woord en die 

Heilige gees in die harte van mense bewerk. Geloofin die Woord en die Openbaring rus op die 

wedergeboorte van die mens en die getuienis van die Gees in sy Hart. 

Die mens kan God nooit met sy verstand omvat, ontleed ofbeskrywe nie. Tog is Hy ook kenbaar 

omdat Hy Hom in die natuur en Skrifi'Woord openbaar (Jes. 40:18-26). God is enkel 

aanbiddelike Misterie, maar tog openbaar hy Homself en kan Hy met niemand vergelyk word 

nie. Hy openbaar Homself as 'n Ewige God (Deut. 6:4). Hy is (Eks. 20) en bly Homself en Sy 

eienskappe ewig getrou. God openbaar Homself ook as drie-enige goddelike Wese. Hierdeur 

onderskei die Christendom horn van alle antler godsdienste. Die heilige Wese van God word in 

die Woord geteken as een Wese, maar drie Persone, naamlik die Vader, die Seun en die Heilige 

Gees. Die Vader is die Oorsprong en Oorsaak van alle dinge. Die Seun is die Woord en die 

Wysheid, terwyl die Heilige Gees die ewige Krag is wat van die Vader en die Seun uitgaan. In 

die Drieheid word die Eenheid van God gel!er (Gen. 1:26; Spr. 8:22-36; Matt. 3:16-17; Joh. 5:7). 

God is die Skepper en Beplanner van alle dinge (Gen. 1:1). 

Die eenheid van God se verhouding en werk oorspan verlede, hede en toekoms en dui op 'n 

dinamiese, beskermende en bevrydende begeleiding (Eks. 13:8 - Ek sal by jou wees). Dit gaan 

primer om Goddelike inisiatief, openbaring en optrede. God stel Homself as "Ek is wat Ek is" 
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bekend (Eks. 3). 

Teenoor al die vorrne van kennis stel die Christelike denker die norm van Gods Woord, want die 

uiteindelike, onveranderlike waarheid is in die Woord van God te vinde. Die mens behoort sy 

!ewe lank na die geopenbaarde waarheid te soek. Hierdie waarheid mag nie in stryd met die 

Woord wees nie. Juis daarom kan die Christen denker probleme met die sogenaamde objektiewe 

wetenskaplike waarheid of die eksperimentele bevestiging van kennis ondervind. Bonatuurlike, 

metafisiese en religieuse kennis, wat ook geloofskennis is, is nie fisies, natuurlik bewysbaar 

nie. Geloof is vir die Christen die weg na die ewige kennis. 

5.10 SAMEVATTING 

In die inleiding tot hierdie proefskrif is daar reeds gese dat die vraag na die sin en waarheid van 

die Syn ofTotale Werklikheid, die vraag van alle vrae is. Die besinnende denkverloop gebruik 

hierdie vraag as uitgangspunt, want daarsonder is geen besinning moontlik nie. Die vraag na die 

sin van die Syn bepaal die wyse waarop daar gedink, geverifieer en verstaan word. Dit is dan ook 

hierdie vraag wat die besinnende denkverloop 'n korrektiverende denkpoging maak, wat die 

mens in sy totaliteit as sedelik, religieuse en sin- en waarheidsoekende wese by die werklikheid 

betrek. Die doe! is om die mens te help om binne 'n lewensopvatlikheidstruktuur te eksisteer, te 

transendeer en tot lewensopvattingverwerkliking te kom. Die lewensopvatting behoort die 

grondslag vir 'n behoorlike mensbeeld en -beskouing oor begeleiding van die mens te vorrn. Die 

lewensopvatting en wereldbeskouing (as dee! van die werklikheidsbeeld) stel die mens 

onmiddellik voor die grondkeuse: of God van die openbaring in Christus bestaan en is die 

grond van alles wat bestaan, of Hy bestaan nie. 

Die lewensopvatting in die lewensopvatlikheidstruktuur word dus tot verskerpte 

wetenskapsbeoefening aangewend. Alie wilsbesluite kom gevolglik vanuit die lewensopvatting 

wat binne die Totale Werklikheid (Syn) ofwerklikheidsbeeld funksioneer. Die besinnende denke 

as radikale denke is daarop gerig om die misterie van die werklikheidsbeeld onverborge te maak 

en die openheid te skep, sodat die vraag na die sin en waarheid van die Syn gestel kan word. 

God openbaar Homself deur die sin en waarheid van die Synsvraag en -gebeure. Hierin word 
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dit dan ook duidelik dat die afstand tussen die Syn en God gerespekteer behoort te word. 

In afdeling 1.2 waar die aktualiteit van die besinnende denkverloop vir outentieke denke en 

begeleiding bespreek is, is daar gese dat daar na antwoorde op die aprioriese waarheids- en 

sinvrae gesoek word. Hierdie antwoorde moet help om die mens na 'n sinvolle toekoms te 

begelei. Dit veronderstel 'n uitreiking bo die tydelike, berekende, positivistiese denkmodel in die 

rigting van die tydlose en sinvol/e. Die keuses wat die mens maak, het vir sy wese, sy denke, sy 

leefutyse en begeleiding verreikende gevolge. Laasgenoemde behoort van die mens 'n beter mens 

te maak. Daar moet dus oor die sin van sy bestaan besin word, soda! die Syn in sy !ewe kan 

gebeur - dit is Synsgebeure. Dan is daar van Waarheid, Sin, Wysheid en Dankbaarheid sprake. 

Dit is heilsdenke waarvoor daar geloofs- of openbaringskennis nodig is. Die vrae wat binne die 

besinnende denkverloop gestel word, gee rigting aan die denke en begeleiding - dit is 

bestemmings- of koersvrae. 

Die besinnende denkverloop toon 'n besondere gerigtheid op die Totale Werklikheid (die Syn) 

en die ruimte en/of openheid sodat geloofskennis geopenbaar kan word. Die idee wat die mens 

van die aard, samehang, waarde en betekenis van alles wat bestaan het, kan sy werklikheidsbeeld 

genoem word wat horn orii!nteer sodat hy van die onsigbare werklikheid daaragter bewus kan 

raak. 

In afdeling 1.3 (die probleem- en doelstelling) is 'n aantal vrae gestel wat deur middel van die 

navorsing (en bespreking van die standpunte van bepaalde persone) beantwoord sou word. Dit 

wil voorkom asof openbaringskennis en die werkswyse van die wetenskap binne die besinnende 

denkverloop, wat op die Totale Werklikheid gerig is, versoenbaar is. Alhoewel daar binne die 

Totale Werklikheid tussen berekende en besinnende denke onderskei word, kan die berekende 

denke in besinnende denke oorgaan indien daar metafisies, metaparadigmaties gedink word. 

Twee soorte denke is dus binne die besinnende denkverloop onderskeibaar, maar het elk 'n eie 

funksie. Die probleem is om aan elk die regte gewig toe te ken. Die besinnende denkverloop bied 

'n weg tot die uitdrukking van lewenservaring, maar ook geloofskennis. Terselfdertyd bied dit 

die moontlikheid dat daar 'n ommekeer ('n periagogl) en korrektivering kan plaasvind wat die 

waarheidsgehalte van die bowe-tydelike ervaring kan herstel. Die inspraak van die 
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openbaringskennis kan tot 'n korrektief op die lewensopvatting, wereldbeskouing en mens- en 

kindbeskouing aanleiding gee. Die feit dat die werklikheidsbeskouing op historisiteit berus, kan 

help om rigting aan die toekoms te gee. 

Onderliggend aan alle werklikheidsbeelde le bepaalde gesigspunte (afd. 1.3). Werklikheidsbeelde 

poog juis om die grondvrae oor die sin van die /ewe te beantwoord en tot openbaringskennis 

deur te dring. Die lewensopvatlikheidstruktuur van die besinnende denkverloop bied die 

moontlikheid vir enige kultuurgroep of ideologie om die struktuur vanuit eie behoorlikheidseise, 

leefWereld, grondhouding oflewenswaardes in te kleur ofvir elke persoon om op grond van sy 

eie lewensopvatting, sy eie potensiaal ten voile te verwesenlik. Dieselfde struktuur kan ook vir 

verskillende oortuiginge aangewend word. Verskille in interpretasie kan egter tot verskillende 

werklikheidsbeelde aanleiding gee. 

Die sinhorison wat onder meer religieuse oortuiginge, morele waardes en estetiese norme insluit, 

ontvang die mens as gawelskenking van die Syn. Aanvaar die mens hierdie sinhorison as 

opgawe, bepaal dit die wyse waarop hy <link, homself in die wereld orienteer en evalueer. Die 

besinnende denkverloop bind die mens in sy totaliteit, sodat daar geen rede vir willekeurige 

keuses en veranderinge bestaan nie. Word hierdie verloop verbreek, gaan dit met 'n verlies aan 

die wese van die mens gepaard. Hier is dus van 'n brei!r, oorstygende of metaparadigmatiese 

gebondenheid sprake. Daar word voortdurend na die mees betroubare en verantwoordbare sin 

van die begeleiding gesoek, terwyl daar onder meer tussen die skyn en Syn, leuen en waarheid, 

duisternis en Jig onderskei moet word. 

Deur die denke binne die besinnende denkverloop te verbreed (soda! dit beide die berekende en 

besinnende denke insluit), word daar nie net wetenskaplik-teoreties gedink nie, maar ook 

eksistensieel. Die denke funksioneer dus krities-verklarend, maar ook verstanend-vernemend. 

Dit bring 'n intieme relasie tussen verstaan en verklaar. Sodoende kan die ervaringswereld met 

sin gevul word. Die besinnende denkverloop bied bakens/wegwysers, wat antropologies en 

ontologies geverifieer is, op die weg na sin, waarheid, outentieke denke en begeleiding. Hierin 

le buitengewone moontlikhede vir die agogiese en menskundige wetenskappe opgesluit. Op 

hierdie weg kan die mens sy wese vind en sy waardigheid as mens herwin. 
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Dit wil uit die studie voorkom asof daar we! universele menslike konstanthede gevind kan word, 

wat nie willekeurig verander kan word nie. As daar besinnend gedink word, dan word die 

werklikheid in sy waarheid toeganklik. Laasgenoemde is geloofskennis wat aan die mens 

geopenbaar word. Dit is enkel genadel 

Hierdie beskeie poging om 'n bydrae tot 'n besinning oor die verband tussen Goddelike 

openbaringskennis, werklikheidsbeelde en begeleiding van die mens te !ewer kan en wil nie op 

volledigheid aanspraak maak nie, maar sou sy doel bereik indien <lit die mens help om horn 

opnuut oor die werklikheid te verwonder, op die belangrikheid en beperktheid van die wetenskap 

te wys, mense vir die metafisiese sensitief te maak en hulle verantwoordelikhede teenoor die 

Totale Werklikheid en God te beklemtoon. 
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